
A
a priori 

قیاسی، از علت به معلول رسیدن 
“a” shares

سهام ممتاز، سهام درجه اول
abacus 

چرتکه 
abandon 

ترک، اعراض، صرف نظر؛ ترک کردن، صرف نظر 
کردن، اعراض کردن

abandon of tender call 
اعالم ترک مناقصه 

abandoned 
متروک، متروکه، مهجور، رها شده

abandoned goods 
کاالی متروکه، کاالی بی صاحب 

abandoned premises
امالک متروکه، ساختمان متروکه

abandonment
ترک مــال، واگــذاری، اعراض از حق؛ دســت 

کشیدن، کنار گذاشتن، ترک کردن

abandonment of a complaint
اعراض از شکایت

abandonment of action
انصراف از شکایت، اســتنکاف )از دعوی(، ترک 

دعوی
abandonment of concession

واگذاری امتیاز
abandonment of operations

توقف عملیات
abandonment of tender = tender 
exemption

ترک )تشریفات( مناقصه
abatement

حذف یا تخفیف )هزینه ها(؛ تخفیف، کاهش
abatement of taxes

تخفیف مالیاتی
abdication

انصراف، اعراض، کناره گیری
abeyance

بی تکلیفــی، بالتکلیفی، وقفه؛ معوق، مســکوت؛ 
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حکم موقت
abide (by)

رعایت کردن، تبعیت کردن، پای بند بودن 
abide by the rules 

قواعد و مقررات را رعایت کردن؛ رعایت قواعد و 
مقررات؛ وفق مقررات عمل کردن

abiding an agreement
به مواد توافق پای بند بودن

ability 
توانایی؛ صالحیت، اهلیت ]حقوق[

ability grouping
گروه بندی بر اساس توانایی

ability to transform
اهلیت انتقال )مال( 

ability-to-pay principle
اصل توانایی پرداخت 

ability-to-pay tax theory
نظریه توانایی پرداخت مالیات

ability-to-pay theory
نظریه قدرت پرداخت، نظریه توان پرداخت

able 
توانا، مستطیع، توانمند، قادر

able-bodied
قوی بنیه، سالم، خوش بنیه؛ معتبر، نافذ

abnormal
نا به هنجار، غیر طبیعی، غیر عادی

abode 
اقامتگاه، مسکن

abolish
بر انداختن، منسوخ کردن، ابطال کردن، لغو کردن 
abolishment 

لغو، الغا، فسخ؛ نسخ، ابطال 
abolition

فسخ، الغا، برچیدن، ملغی سازی
abolition of child labor

ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار کودک
abolitionist 

طرفدار الغای برده داری 
aboriginal

بومی
above par

بیش از بهای رسمی، باالتر از قیمت رسمی، بیش 
از قیمت اسمی

above poverty line
باالی خط قرمز

above the line
باالی خط

above value
باالی ارزش

above-mentioned
فوق الذکر، سابق الذکر، مذکور

abridged balance sheet
خالصه ترازنامه

abridgement 
تلخیص، خالصه، تحدید 

abrogation 
لغو، فسخ، ابطال 

absence 
عدم حضور؛ غیبت، غیاب؛ عدم، نبود، فقدان 

absence of consideration
نبــود وجه، نبود اعتبار یا محــل، فقدان اعتبار یا 

عوض
absence of legal conditions 

عدم وجود شرایط قانونی
absence of right

عدم استحقاق
absence of transparency

نبود شفافیت، عدم شفافیت
absence without leave

غیبت غیر مجاز
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absent
غایب 

absent member
عضو غایب

absent ownership 
مالکیت غیابی، مباشری 

absentee
غایب، مالک غایب ]از ملک خود[

absentee ballot
برگه رأی غیر حضوری، رأی گیری پیشاپیش

absentee landlord = absent 
owner 

َماّلک غایب، مالک غایب
absentee vote 

رأی غیر حضوری
absentee voter

رأی دهنده غیابــی، رأی دهنده غایب، رأی دهنده 
پیشاپیش

absentee voting 
رأی )دادن( غیر حضوری

absenteeism
کارگریزی، گریــز از کار، غیبت از کار؛ غیبت ]از 

محل کار، از ملک[
absolute 

مطلق، قطعی، مســلم، محــض، بی چون و چرا، 
بی قید و شرط

absolute advantage
مزیت مطلق، برتری مطلق

absolute assignment 
واگذاری بی قید و شرط 

absolute conveyance
انتقال قطعی

absolute cost advantage
مزیت مطلق هزینه 

absolute deed

سند قطعی
absolute destitute

سلب مطلق، محرومیت کامل 
absolute efficiency

کارایی مطلق
absolute employer

کارفرمای مطلق، کارفرمای تام االختیار، کارفرمای 
انحصاری

absolute equality
برابری مطلق

absolute estate = absolute prop-
erty

مالکیت مطلق )ارضی(، ِملک طلق
absolute frequency

فراوانی مطلق، بسامد مطلق
absolute income hypothesis

فرضیه درآمد مطلق
absolute insolvency

ورشکستگی کامل، اعسار
absolute liability

تعهد مطلق، تعهد بدون قید و شرط
absolute majority

اکثریت مطلق، نصف به عالوه یک آرا
absolute majority of members

اکثریت مطلق اعضا
absolute minimum

حد اقل مطلق
absolute monopoly

انحصار مطلق، انحصار کامل
absolute nullity

بطالن مطلق
absolute obligation

تعهد بی قید و شرط
absolute owner 

مالک مطلق
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absolute poverty
فقر مطلق

absolute prices
قیمت های مطلق، قیمت های قطعی

absolute priority rule
قاعده برتری یا اولویت مطلق

absolute privilege
مصونیت کامل

absolute rule
قاعده مطلق

absolute sale
فروش قطعی

absolute scarcity
کمیابی مطلق

absolute title
مالکیت مطلق و بالمعارض 

absolute value
قدر مطلق، ارزش مطلق

absolutely void
باطل علی االطالق، کاماًل باطل 

absolution 
برائت ذمه، رفع اتهام

absolutism
مطلق گرایی

absorb
جذب کردن، جذب شدن 

absorbed
جذب شده 

absorption
جذب، ادغام

absorption period 
مدت جذب، دوره جذب

absorptive capacity 
قدرت جذب، ظرفیت جذب

abstention 

رأی ممتنع؛ امتناع، استنکاف
abstract

انتزاعی؛ چکیده، خالصه
abstract of account

خالصه حساب
abstract of title deed

خالصه سند مالکیت
abundance 

فراوانی، وفور
abundance motive

انگیزه فزون خواهی
abundant

فراوان، وافر، سرشار، سرشار از
abundant proof 

دلیل کافی و وافی
abuse 

سوءاســتفاده؛ ســوء مصرف، ســوء اســتعمال؛ 
سوءاستفاده کردن؛ توهین کردن

abuse of authority 
سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات 

abuse of office
سوءاستفاده از پست و مقام 

abuse of power
سوءاستفاده از قدرت 

abutting owner
مالک ملک مجاور

academia
مراکز دانشگاهی، محافل علمی 

academic
دانشگاهی، علمی، تحصیلی، فرهنگستانی

academic achievement
پیشرفت تحصیلی، پیشرفت علمی

academic communities
مجامع علمی، محافل علمی، محافل دانشگاهی 
academic community 
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جامعه دانشگاهی، جامعه علمی
academic degree

مرتبه علمی، رتبه دانشگاهی، درجه علمی
academic freedom

آزادی بحث و تحقیق
academic record 

سابقه علمی 
academic society

جامعه دانشگاهی، جامعه علمی
academic year = educational year

سال تحصیلی
academy

فرهنگستان، آکادمی، مدرسه عالی
accelerate 

تسریع کردن، شتاب بخشیدن، سرعت بخشیدن، 
شتاب دادن

accelerated
فشرده، ضربتی، سریع

accelerated course
دوره فشرده، دوره کوتاه مدت

accelerated depreciation
استهالک زود رس، استهالک مالی سریع

accelerated inflation
تورم شتاب زده، تورم شتابان، تورم فزاینده 

accelerated program
برنامه فشرده

acceleration 
تسریع، شتاب، سرعت، شتاب گیری؛ کاهش زمان 

اجرا
acceleration clause

قید تسریع؛ شرط تعجیل )در پرداخت قسط(
acceleration coefficient

ضریب شتاب
acceleration principle

اصل شتاب

acceleration theory
نظریه شتاب

accelerator
شتاب دهنده، سرعت بخش، تسریع کننده

accept
پذیرفتن، قبول کردن

accept in payment
پذیــرش پرداخــت، پذیرش بدون قید و شــرط 

پرداخت
accept with condition

پذیرش مشروط 
acceptability

قابلیت پذیرش، پسندیدگی، مقبولیت
acceptable

مقبول، پسندیده، جایز، قابل قبول، قابل پذیرش، 
مورد قبول، پذیرفتنی

acceptable quality level
حد کیفیت قابل قبول، حد نصاب مرغوبیت

acceptance
پذیرش، قبولی، تصدیق، پســند؛ قبول ]در برابر 

ایجاب[
acceptance denial

امتناع از پذیرش، نکول
acceptance for honor

پذیرش شرافتی، تعهد شرافتی
acceptance market

بازار برات
acceptance of the offer 

قبول پیشنهاد، پذیرش پیشنهاد 
acceptance test

آزمون پذیرش، آزمون ورودی
accepted

پذیرش شده، قبول شده، پذیرفته شده، مقبول
acceptee

طرف قبولی برات
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accepting bank
بانک قبول کننده

acceptor
پذیره نویس، قبولی نویس، پذیرش نویس؛ پذیرنده، 

قبول کننده
access

دستیابی، دسترسی
access method

روش دسترسی )به اطالعات(
access road 

راه مواصالتی، راه دسترسی، جاده مواصالتی
access time

زمان دسترسی
access to counsel

حق مشورت با وکیل
access to information

دسترسی به اطالعات
accessibility

قابلیت دسترسی، دسترس پذیری
accessible

در دسترس، قابل دسترس
accession 

الحاق، پیوستن؛ حق تملک نمائات ]حقوق[؛ حق 
مالکیت نسبت به فروع حاصل از اصل

accession rate
میزان افزایش در ارزش؛ نسبت دستیابی به کار

accessions
مستحدثات، نمائات 

accessorial services
خدمات معین، خدمات ضمنی، خدمات جنبی

accessories
لوازم و تجهیزات )جانبی(، ملحقات، متعلقات

accessory 
فرعی، تبعی؛ شریک جرم، معاون جرم

accessory contract 

عقد تبعی، قرارداد تبعی 
accessory expenses

هزینه های ثانوی یا فرعی
accessory right

حق تبعی 
accidental

اتفاقی، تصادفی، عرضی
accidental damage

زیان یا خسارت اتفاقی
accidental death benefit

مزایای فوت ناشــی از کار، مستمری فوت ناشی 
از کار

acclamation
رأی شــفاهی با تأیید گروهی؛ تشویق، تحسین، 

ابراز احساسات
acclimatization

خوگیری با محیط، انس گرفتن با محیط، انطباق 
با شرایط )جدید(

accommodate
وفق دادن، منطبق کردن، ســازگار کردن؛ منزل 

دادن، جا دادن
accommodated group

گروه هم ساز، گروه همراستا
accommodation

تسهیالت، مساعده؛ سازگاری با محیط؛ همسازی، 
تطبیق؛ مسکن؛ مصالحه؛ وام رفاقتی

accommodation draft
حواله دوستانه، حواله مرافقتی

accommodation endorsement
پشت نویسی دوستانه

accommodation facilities
مراکــز اقامتی )و پذیرایی(، امکان و تســهیالت 

پذیرایی
accommodation land
زمین خریداری شده به منظور اصالح زمین مجاور
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accommodation line
بیمه نامه کارگزاری

accommodation loan 
وام رفاقتی، وام مرافقتی 

accommodation paper
قبض مبادله دوستانه

accommodation signature
امضای متعهد

accommodations 
مسکن، جا و غذا ]ایاالت متحده[

accompany
همراهی کردن، مشایعت کردن، مصاحب بودن

accompanying documents
اسناد پیوست

accompanying invoice 
فاکتور پیوست

accompanying notes 
یادداشت های پیوست

accompliance
شریک، همدست؛ شریک جرم

accomplish
انجام دادن، اجرا کردن، به نتیجه رساندن

accomplished
باکمال، ورزیده، تربیت شــده؛ تمام شده، خاتمه 

یافته
accomplishment

انجام، اجــرا، اتمام، تحقق؛ موفقیت؛ دســتاورد؛ 
مهارت، فضیلت؛ پیشرفت

accord
معاهده، پیمان نامه؛ تطبیق دادن؛ ســازگار بودن؛ 

توافق، تراضی، مصالحه
accord and satisfaction

ســازش و تراضی، مصالحه و تراضی، تراضی و 
ایفای تعهد

accord to a treaty

ملحق شدن به پیمان
according to

طبِق، بر حسِب، بنابر
according to the low

طبق قانون، وفق قانون
according to rules

وفق مقررات، طبق مقررات
according to usage

طبق معمول، مطابق معمول، حسب عادت
accosting

مخاطب سازی
account

حساب؛ محاسبه، شمارش
account assets

حسابداری دارایی ها، حسابداری اصول
account balance

مانده حساب، مانده نقدی، تتمه حساب
account balance sheet 

بیالن حساب، ترازنامه حساب
account book

دفتر حساب
account committee

کمیته حسابرسی، کمیسیون حسابرسی
account day

روز تســویه حســاب، روز پرداخت، موعد تصفیه 
حساب

account department
اداره حسابداری، قسمت حسابداری

account executive 
متصدی حساب

account for
تبیین کردن، توجیه کردن، توضیح دادن؛ تشکیل 
دادن؛ شامل شــدن؛ در اختیار داشتن، به خود 

اختصاص دادن
account heading
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سرفصل حساب، عنوان حساب
account holder

صاحب حساب، دارنده حساب
account number 

شماره حساب
account of charges

حساب هزینه ها
account of expenses

حساب مخارج
account payable

حساب پرداختی، حساب بستانکاران
account payee

گیرنده وجه
account payer

مؤدی، دهنده وجه
account receivable

حساب دریافتی، حساب بدهکاران
account sales

حساب فروش
account settled

تسویه حساب، مفاصاحساب
account stated

حساب مورد توافق یا مورد تأیید 
account withdrawal 

برداشت از حساب 
accountability

پاسخگویی، حساب پذیری، مسئولیت پذیری
accountable

ذی حساب، جوابگو، پاسخگو، مسئول حساب
accountable citizens

شهروندان پاسخگو و مسئولیت پذیر
accountable institution

نهاد پاسخگو، نهاد مسئول
accountancy

عملیات حسابداری، حسابداری

accountant
حسابدار، کارشناس حسابداری

accountant-general
رییس حسابداری، حسابدار کل 

accounting
حسابداری، محاسبه

accounting control
نظارت حسابداری، ممیزی حسابداری

accounting cycle
دوره حسابداری، چرخه حسابداری

accounting department
بخش حســابداری، اداره حســابداری، قســمت 

حسابداری
accounting documents 

اسناد حسابداری 
accounting entry

اقالم متوازن کننده حساب
accounting estimates

برآوردهای حسابداری
accounting evidence

اسناد و مدارک حسابداری
accounting firm

مؤسسه حسابداری
accounting information system

سامانه اطالعات حسابداری
accounting label

برچسب حسابداری، اتیکت حسابداری
accounting management

مدیریت حسابداری
accounting manager

مدیر حسابداری
accounting manual

راهنمای حسابداری
accounting method

روش حسابداری
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accounting period
دوره عمل حســابداری، دوره محاســباتی، دوره 

محاسبه
accounting policy

خط مشی حسابداری
accounting practice

عملیات حسابداری، شیوه حسابداری
accounting price

قیمت حسابداری، قیمت محاسباتی
accounting principles

اصول حسابداری
accounting procedure

رویه حسابداری، روش حسابداری
accounting ratio

نسبت محاسبات
accounting records

اسناد و سوابق حســابداری، مدارک حسابداری، 
سوابق حسابداری

accounting reports
گزارش های حسابداری

accounting services
خدمات حسابداری

accounting system
نظام حسابداری، سامانه حسابداری

accounting unit
واحد حسابداری

accounts audited
حساب های ممیزی شده 

accounts auditing 
ممیزی حساب ها، بررسی حساب ها، حسابرسی

accounts classification
طبقه بندی حساب ها

accounts department
دایره محاسبات، اداره حسابداری، اداره محاسبات
accounts office

اداره حسابداری 
accounts payable

حساب های بستانکاران، حساب های پرداختی
accounts receivable

حساب های بدهکاران، حساب های دریافتی
accounts settlement

تصفیه حساب، مفاصاحساب
accredit

اعتبار بخشــیدن؛ اختیار دادن، مســئولیت دادن؛ 
نسبت دادن، منتسب کردن 

accredited
معتمد، اختیاردار، دارای اعتبارنامه سیاسی

accredited agent
نماینده مجاز، نماینده رسمی، نماینده معتبر

accrual basis
مبنای تعهدی، مبنای تعلق پذیری

accrual
انباشت ]بهره و سرمایه[

accruals
متعلقات

accrue
عاید شدن، تعلق گرفتن؛ منتج شدن

accrued assets
دارایی های متعلقه

accrued charges
هزینه های متعلقه، هزینه های تحقق یافته

accrued costs
هزینه های تحقق یافته، هزینه های قطعی

accrued dividend
سود سهام متعلقه، سود سهام پرداخت نشده، بهره 

تعهدی 
accrued interest

بهره متعلقه، سود متعلقه، سود حاصله
accrued interest payable

بهره متعلقه پرداختی 
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accrued interest receivable
بهره متعلقه قابل دریافت 

accrued items
اقالم متعلقه

accrued liabilities
بدهی های متعلقه، بدهی های قطعی، دیون متعلقه
acculturation

فرهنگ یابی، فرهنگ پذیــری، جذب و پذیرش 
فرهنگ

accumulated depreciation
استهالک انباشته

accumulated dividend
سود سهام متراکم، سود سهام انباشتی

accumulated losses
زیان های انباشته

accumulated profit tax
مالیات انباشته سود، مالیات تراکمی سود

accumulating shares
انباشت سهام 

accumulation
انباشتگی، انباشت، تجمع 

accumulation of assets
انباشت دارایی، تجمیع دارایی

accuracy
صحت، دقت

accurate control
بازبینی دقیق، نظارت دقیق

accusation 
اتهام، اعالم جرم 

accusatory instrument 
سند اتهام

accuse 
متهم کردن 

accused
متهم، مورد اتهام؛ مدعی علیه

achievable
انجام پذیر، شدنی،  دســت یافتنی، قابل حصول، 

تحقق پذیر
achieve

موفق شــدن، دســت یافتن، محقق شدن، نایل 
شدن، تحقق یافتن

achievement
دستاورد، پیشرفت، کامیابی؛ تحقق؛ انجام، نیل به، 

دستیابی
achievement motivation

انگیــزه پیشــرفت، انگیزه ترقی، انگیزه کســب 
موفقیت

achievement test
آزمون پیشرفت 

achievement theory
نظریه پیشرفت

Achilles’ heel
نقطه ضعف، پاشنه آشیل، چشم اسفندیار

acid test
آزمایش نهایــی، آزمایش تعییــن کننده؛ آزمون 

قدرت پرداخت
acknowledge

اذعان کردن، تصدیق کــردن؛ تأیید کردن، اقرار 
کردن؛ قدردانی کردن

acknowledge receipt 
اعالم وصول کردن 

acknowledgement
اعتراف؛ شناسایی؛ قدردانی، تشکر، سپاسگزاری؛ 

اقرار، تصدیق، اعالم؛ تأییدیه، اعالم وصول
acknowledgement of indebtedness

اقرار به دین
acknowledgment of receipt 
اعالم وصول؛ اعالمیه وصول، اظهارنامه وصول

acknowledgments 
سپاسگزاری، تقدیر و تشکر 

acquaintance
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ســند لغو تعهــد، برائت وجه ]حقوق[؛ آشــنایی، 
آگاهی، اطالع

acquire
کسب کردن، به دســت آوردن، تحصیل کردن، 

اخذ کردن 
acquire agency

اخذ نمایندگی، گرفتن نمایندگی
acquire and grant agency

اخذ و اعطای نمایندگی
acquire loan or credit

تحصیل وام یا اعتبار، اخذ وام یا اعتبار
acquired needs

نیازهای اکتسابی
acquired

اکتسابی، مکتسبه؛ حاصله
acquired characteristics

ویژگی های اکتسابی
acquired citizenship

تابعیت اکتسابی
acquired rights

حقوق مکتسبه
acquired rights clause

قید یا ماده حقوق مکتسبه
acquired surplus

مازاد اکتسابی، مازاد مکتسب
acquisition

کســب، تحصیل؛ اکتســاب، فرا گیری؛ خرید یا 
تملک یک شــرکت یا مؤسسه توسط دیگری؛ 

تملیک، تصاحب
acquisition cost

هزینه تهیه و تأمین 
acquisition of nationality

کسب تابعیت
acquisition of share

تملک سهام

acquisition or disposition
تحصیل یا انتقال

acquisition prescription
مرور زمان ایجاد حق، مرور زمان مملک ]حقوق[
acquisitive

اکتســابی؛ قابل تملیک؛ زیاده طلب، زیاده خواه، 
حریص

acquisitive tendency
گرایش به مال اندوزی، تمایل به زیاده طلبی

acquisitiveness
آزمندی، زیاده طلبی، مال اندوزی

acquit
تبرئه کردن، برائت ذمه کردن؛ تسویه کردن، تأدیه 

کردن
acquittal

تبرئه، برائت، برائت ذمه
acquittal of debt

ادای دین، برائت وجه
acquittance

برائت ذمه، ادای دین ]حقوق[
acre

اکر، ایکر، جریب فرنگی
acreage

مساحت، متراژ
acropolis 

روستا ـ شهر
across-the-board

عمومی، همگانی، فراگیر، همه جانبه، سراســری؛ 
یکسان، یکنواخت 

across-the-board payment system
نظام پرداخت هماهنگ حقوق

across-the-board raise
افزایش یکنواخت حقوق کارمندان

act
فعل، عمل، کنش؛ اقدام؛ قانون؛ سند؛ مصوبه
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act for 
عمل کردن به نمایندگی از جانِب

act of amnesty
قانون عفو عمومی

act of bankruptcy
سند ورشکستگی؛ قانون ورشکستگی

Act of Congress
قانون مصوب کنگره ]ایاالت متحده[

act of God
بالی طبیعی، حادثه طبیعی؛ قوه قهریه، مشــیت 

الهی
act of insolvency

قانون ورشکســتگی، قانون ناتوانی در بازپرداخت 
بدهی

act of negligence
اهمال کاری، مسامحه

Act of Parliament 
قانون مصوب مجلس 

act of violence
عمل یا اقدام خشونت آمیز، اقدام قهرآمیز

act on behalf of 
اقدام کردن از طرِف، وکالتًا اقدام کردن 

act or omission
فعل یا ترک فعل

acting
قائم مقام، کفیل، جانشین

acting general manager
کفیل مدیرکل، قائم مقام مدیرکل

acting head
کفیل، سرپرست

acting manager 
سرپرست، کفیل

acting minister
قائم مقام وزیر، کفیل وزارتخانه

acting partner

شریک تضامنی، شریک فعال
acting president 

کفیل ریاست جمهوری 
acting representative

کفیل، قائم مقام
action

عمل، فعل، اقدام، کنش؛ اقامه دعوی ]حقوق[
action aid plan

طرح اقدامات کمکی
action for damages 
دعوی درخواست غرامت، دعوی جبران غرامت 

action for performance
اقامه دعوی به منظور اجرای قرارداد

action for possession 
دعوی تصرف

action for recovery of property
ادعانامه طلب رجوع مالکیت

action for rejectment 
دعوی رفع مزاحمت، دعوی تصرف عدوانی 

action for transpass
دعوی تعدی به ملک شخصی

action for voidance 
دعوی بطالن )قرارداد(

action group
گروه ضربت 

action of covenant
دعوی جبران خســارت در نتیجه عــدم اجرای 

قرارداد
action plan

طرح اقدام، برنامه عمل
action program

برنامه اجرایی، برنامه عمل، برنامه کار
action research

اقدام پژوهی، عمل پژوهی
actionable
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قابل طرح، دعوی قابل رســیدگی؛ قابل تعقیب، 
قابل پی گیری؛ قابل اقامه دعوی

actionable subsidies
یارانه های قابل تعقیب

action-based
مبتنی بر عمل، فعالیت محور، عمل محور

action-oriented
عمل گرا، کنش گرا

activation
فعال سازی، راه اندازی

activator
فعال ساز، محرک

active
فعال، پر جنب و جوش، جدی؛ مشــغول عمل، در 

جریان
active account
حساب فعال، حساب در جریان، حساب غیر راکد 
active balance

مانده فعال
active bonds

اوراق قرضه فعال
active debt
دین ایجابی، طلب از دیگران، بدهی تأدیه نشده

active involvement
دخالت فعال، حضور فعال، مشارکت فعال

active labor force 
نیروی کار فعال 

active learners
فراگیران فعال

active learning
یادگیری فعال

active literacy
سواد آموزی فعاالنه، سواد آموزی مبتنی برفعالیت 

فراگیر؛ سواد آموزی فعال
active market

بازار پر رونق، بازار فعال
active member

عضو فعال
active money

پول در گردش، پــول فعال، پول در جریان، پول 
رایج

active partner
شریک فعال

active population
جمعیت فعال، نیروی فعال جامعه، افراد شاغل

active presence
حضور جدی، حضور پر رنگ

active stock
سهم فعال، سهام فعال

active trade balance
مانده مثبت تجاری

activists
فعاالن

activity
فعالیت 

activity analysis
واکاوی فعالیت، تجزیه و تحلیل فعالیت

activity center
مرکز فعالیت 

activity chart
نمودار فعالیت

activity drive
سائق فعالیت، محرک فعالیت

activity list
فهرست فعالیت ها

activity ratio
نسبت فعالیت، ضریب فعالیت

activity space
فضای فعالیت

actors
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کنش گران، بازیگران، فعاالن
actual

عینی، واقعی؛ بالفعل
actual and potential

بالفعل و بالقوه
actual costs

هزینه های واقعی، هزینه تمام شده واقعی
actual damage

خسارت مادی، خسارت واقعی
actual eviction

خلع ید واقعی
actual impact

تأثیر بالفعل، تأثیر عملی
actual notice

ابالغ واقعی، ابالغ عملی، ابالغ شخصی
actual possession

تملک عملی
actual progress

پیشرفت واقعی
actual residence

اقامتگاه واقعی
actual right

حق عینی
actual value

بهای واقعی
actualization

عملی سازی، محقق سازی، واقعیت بخشی؛ به فعل 
در آوردن

actuals
کاالهای واقعی

actuary
مأمور احصا، کارشناس یا کارگزار بیمه؛ محاسب، 

آمارگر؛ کارشناس امور بیمه 
acute

حاد، شدید؛ حساس، دقیق

acute housing crisis
بحران شدید مسکن

ad mass
توده مصرفی، توده آگهی زده

adage
اندرز، حکمت، ضرب المثل، مثل، کلمات قصار

adapt
تطبیق دادن، سازگار کردن، وفق دادن

adaptability
ســازش پذیری، انطباق پذیری، قابلیت انطباق، 

قابلیت سازگاری
adaptable

قابل تطبیق، انطباق پذیر
adaptation

سازگاری، انطباق
adaptation theory

نظریه انطباق
adapted technologies

فناوری های انطباق یافته
adaptive entrepreneurship

کارآفرینی انطباقی
adaptive learning

یادگیری انطباقی
adaptive planning

برنامه ریزی تطبیقی
adaptive research

پژوهش سازگاری، تحقیقات سازگاری
added advantages

مزایای افزوده
added intellectual value

ارزش افزوده فکری
added value tax

مالیات بر ارزش افزوده
addendum

ضمیمه، پیوست، الحاقیه، متمم، تکمله



 ad-hoc = adhoc 15

adding-machine
ماشین حساب

addition
افزایش، جمع، افزودگی، اضافه، عالوه

additional
اضافی، مازاد؛ مازاد بر نیاز؛ تکمیلی، مضاعف

additional acts
اسناد اضافی، تکمله

additional amount
مبلغ اضافی

additional appropriation
افزایش اعتبار، تخصیص اعتبار اضافی

additional charge 
هزینه اضافی، تعیین بهای مضاعف

additional charge for late payment
جریمه دیرکرد

additional customer value
ارزش افزوده برای مشتری

additional equipment
تجهیزات اضافی

additional income
اضافه درآمد، درآمد اضافی

additional insurance
بیمه اضافی، بیمه مضاعف

additional returns = patronage 
refunds

مازاد برگشتی
additional tax

مالیات اضافی، مالیات تکمیلی
additionality 

مزیت افزایی، ارزش افزایی؛ قابلیت ارزش افزایی
add-on
جایزه خرید، اشانتیون؛ افزوده؛ اضافات ]در جمع[
add-on mentality

روحیه یا ذهنیت زیاده خواهی

add-on-loan
وام با بهره مرکب

address of office
نشانی دفتر، آدرس محل کار

adept
استادکار، ماهر، خبره، کارکشته

adequacy 
کفایت، بسندگی؛ صالحیت ]حقوق[

adequacy of consideration 
کفایت عوض

adequate
کافی، بسنده، مناسب

adequate housing
مسکن مناسب

adequate insurance coverage 
پوشش بیمه مناسب 

adequate reasons
دالیل موجه، دالیل مکفی

adequate sample
نمونه مناسب، نمونه بسنده 

adequate shelter
سرپناه مناسب، مسکن مناسب

adhere 
پای بند بودن، تبعیت کردن از؛ پذیرفتن؛ پیوستن 

به )معاهده( 
adhere to rules 
تبعیت از قواعد و مقررات، وفق قواعد عمل کردن
adherence

وفــاداری، تبعیت، پیروی، هواداری؛ پیوســتن به 
معاهده بین المللی، الحاق

adherent
طرفدار، مرید، هواخواه، هوادار، حامی

adhesion contract 
قرارداد یک طرفه یا تحمیلی 

ad-hoc = adhoc
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ویژه، موقت، مقطعی؛ فی البداهه، موردی
ad-hoc basis

بر حسب نیاز
ad-hoc committee

کمیته ویژه، کمیته موقت
ad-hoc delivery

تحویل موردی
ad-hoc mission

مأموریت ویژه، هیأت ویژه
adjacent neighborhoods

محالت همجوار
adjourn

به بعد موکول کردن، تعطیل کردن موقت؛ اعالم 
تنفس بین جلسه 

adjourned
موکول شده 

adjournment
تعلیق جلســه، تعویق جلسه؛ موکول کردن جلسه 
به وقت دیگــر؛ تنفس ]بین جلســه و غیره[؛ 

اعالم تنفس کردن
adjudicating body

مرجع رسیدگی
adjudgement 

فتوی، حکم
adjudication

داوری، احقاق حق؛ حکم، رأی، نظر، فتوی
adjudication of bankruptcy = 
decree of bankruptcy

حکم اعالن ورشکستگی
adjudication order 

حکم ورشکستگی 
adjudicatory body

هیأت منصفه، هیأت ژوری، هیأت داوران
adjunct professor

کمک استاد

adjust
تطبیق دادن، تنظیم کردن، تعدیل کردن، میزان 

کردن، اصالح کردن، جرح و تعدیل کردن
adjustable

تعدیل پذیر؛ قابل تنظیم؛ قابل تطبیق
adjustable peg system

نظام تثبیت تعدیل پذیر یا تطبیق پذیر
adjustable rate loan 

وام با نرخ بهره قبل تعدیل یا قابل تغییر 
adjusted balance method

روش مانده تطبیق یافته یا تعدیل شده 
adjusted gross income (AGI)

درآمد مشمول مالیات 
adjusted profit or loss

تطبیق سود و زیان
adjuster

داور، ِحَکم؛ کارشناس تعیین خسارت ]بیمه[
adjuster of average

ارزیاب خسارت بیمه
adjusting entry

ثبت اصالحی
adjustment

تنظیم، تعدیل، اصالح، تطبیق، جرح و تعدیل
adjustment account

حساب تطبیقی، حساب اصالحی
adjustment of average

تنظیم خسارت
adjustment of deficit

تطبیق کسری
adjustment of wages

تعدیل دستمزدها
adjustment policies

سیاست های تعدیلی، سیاست های تنظیمی
adjutant = adjunct

کمک، یاور، معاون، دستیار
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adman
تبلیغات چی

administer
اداره کردن، اجرا کردن، انجام دادن، اعمال کردن
administer justice 

احقاق حق کــردن؛ اجرای عدالــت؛ اجرا کردن 
عدالت

administered
اداره شده، انجام شده، اعمال شده

administered funds = controlled 
funds

وجوه اداره شده
administered price

قیمت تعیین شده، قیمت رسمی، قیمت اداره شده، 
قیمت تکلیفی

administered price theory
نظریه قیمت اداره شده

administering
تمشیت، مدیریت کردن، اداره کردن

administration
دستگاه اجرایی؛ اداره؛ مدیریت؛ تصدی گری؛ اداره 
امور، مدیریت امــور اداری؛ اداره کل؛ کابینه یا 

دولت ]با حرف A بزرگ[
administration staff

کارکنان اجراییات، کارکنان امور اداری
administrative

اداری، اجرایی
administrative actions

احکام اداری
administrative aid

کمک اجرایی؛ دستیار اداری
administrative and recruitment 
regulations

آیین نامه اداری و استخدامی
administrative anti-corruption 
campaign

مبارزه با مفاسد اداری
administrative area 

حوزه اجرایی، محدوده اجرایی، حوزه جغرافیایی
administrative authorities

مقامات اجرایی
administrative board
هیأت اجرایی، هیأت امور اداری، هیأت اداره کننده
administrative centralization

تمرکز اداری
administrative corruption

فساد اداری، مفاسد اداری
administrative costs

هزینه های اداری، هزینه های اجرایی
administrative council

شورای اجرایی
administrative court

دادگاه اداری، دادگاه تخلفات اداری
administrative decentralization

تمرکززدایی اداری، عدم تمرکز اداری، عدم تمرکز 
اجرایی

administrative development
توسعه اداری؛ بهسازی اداری؛ تحول اداری

administrative director
رییس امور اداری

administrative discipline
نظم و انضباط اداری

administrative district
ناحیه اجرایی، حوزه اجرایی

administrative division
تقســیم بندی  اداری،  یــا  اجرایی  تقســیم بندی 

جغرافیایی
administrative functions

وظایف اداری، کارکردهای اداری
administrative instructions

دستورات اداری، دستورالعمل های اداری
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administrative intervention
دخالــت اجرایی، دخالــت اداری، دخالت در امور 

اجرایی ]معمواًل از سوی دولت[
administrative jurisdiction

مرجع رسیدگی به دعاوی اداری
Administrative Justice Court

دیوان عدالت اداری
administrative law

حقوق اداری
administrative machinery = ad-
ministrative apparatus

دستگاه اداری
administrative management

مدیریت اداری، مدیریت امور اداری
Administrative Offence Investi-
gation Committee

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
administrative order 

قرار منع تعقیب )موقت(
administrative position

سمت اداری، پست اجرایی
administrative post

سمت یا پست اجرایی
administrative procedures

رویه های اداری
administrative proceedings

تشریفات اداری
administrative punishment

تنبیه اداری
administrative receiver 

مدیر تصفیه ]حقوق[
administrative reforms 

اصالحات اداری
administrative responsibility

مسئولیت اداری

administrative unit
واحد اجرایی

administrative wing
بازوی اجرایی

administrator
اداره کننده، مدیر؛ سررشــته دار؛ رییس، مدیر امور 

اداری؛ مدیر ترکه، مدیر تصفیه ]حقوق[
administrator of succession

وصی
admissible evidence

ادله قابل قبول، ادله مسموع 
admission

پذیرش، قبول؛ ورود؛ پذیرفته شدن؛ اقرار، اعتراف، 
اذعان

admission and exclusion of mem-
bers

پذیرش یا اخراج اعضا
admission authority

مرجع پذیرش
admission card

کارت ورود
admission charge

ورودیه
admission criteria

ضوابط پذیرش
admission fee

حق پذیرش، حق ورودیه
admission of member

پذیرش عضو
admission of membership

پذیرش عضویت
admission pass

کارت پذیرش 
admission requirements

شرایط پذیرش
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admission services
مراکز پذیرش؛ امور پذیرش

admittance
پذیرش

admit
پذیرفتن، اذعان کردن، به گردن گرفتن

admitted
پذیرفته شده، مجاز

admitted asset
دارایی مجاز، حد مجاز دارایی

admitting new members
پذیرش اعضای جدید

adolescence
نوجوانی

adolescent
نوجوان

adopt
در دستورکار قرار دادن؛ اتخاذ کردن؛ به کار بستن 
adopt a motion

تصویب پیشنهاد
adopt or adapt

اقتباس یا انطباق؛ الگو برداری یا منطبق سازی
adoption

پذیرش؛ اتخاذ؛ در دستورکار قرار دادن 
adoption period

طول دوره پذیرش
adoption process

فرایند پذیرش، مراحل پذیرش
adoption stage

مرحله پذیرش
adult

بزرگسال، بالغ، کبیر
adult education

آموزش بزرگساالن
adult educator

آموزش های  آموزشــگر  بزرگســاالن،  آموزشگر 
بزرگساالن

adult illiteracy rate 
نرخ بی سوادی بزرگساالن 

adult literacy rate 
نرخ باسوادی بزرگساالن 

adulterated
تقلبی، دستکاری شده 

adulteration
تقلب ]به ویژه در مواد غذایی[، دستکاری

advance
پیش بردن، پیشــرفت کردن؛ مطرح کردن، ارائه 

دادن؛ مساعده؛ پیش قسط
advance against security = se-
cured advance

مساعده در قبال وثیقه، مســاعده در برابر تأمین 
یا ضمانت 

advance booking
جا ذخیره کردن، رزرو جا

advance copy
نسخه قبل از انتشار، نسخه عمومی

advance free of interest = inter-
est-free advance

مساعده بدون بهره 
advance in price

افزایش قیمت، ترقی قیمت
advance note

حواله پیش پرداخت، حواله مساعده
advance notice

اطالع قبلی، اخطار قبلی، پیش آگهی
advance on documents

مساعده به اعتبار اسناد
advance on goods = advance 
against goods

مساعده در مقابل کاال
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advance party
گروه پیشتاز، گروه خط شکن

advance payment
پیش پرداخت، بیعانه

advance refunding
مساعده بازپرداختی

advanced
پیشرفته، ترقی؛ پیشاپیش

advanced economies
اقتصادهای پیشرفته

advanced education
آموزش پیشرفته

advanced freight
پیش کرایه

advanced know-how
دانش فنی پیشرفته

advancement
ارتقا، پیشرفت، پیشبرد، ترویج

advantage
مزیت، ویژگی، فایده، امتیاز، برتری

advantaged
مرفه، برخوردار از امکانات، بهره مند

advantaged areas
مناطق برخوردار، مناطق بهره مند

advantaged groups
گروه های برخوردار

advantageous
سودمند، مقرون به صرفه؛ مساعد

advantages of scale
مزایای مقیاس

adventure capitalist
سرمایه دار مخاطره پذیر، سرمایه گذار جسور

adversary
حریف، مخالف، رقیب

adverse

مخالف، مغایر؛ نامســاعد، ناســازگار، ناخوشایند؛ 
معکوس، منفی

adverse balance
مانده منفی، تراز منفی

adverse budget
بودجه کسری دار

adverse condition
شرایط نامساعد، شرایط نامطلوب، اوضاع نامساعد
adverse effect 

تأثیــر معکوس، تأثیر نامطلــوب، تأثیر منفی، اثر 
ناخوشایند

adverse enjoyment 
مالکیت ناشی از مرور زمان 

adverse incentives
مشوق های معکوس

adverse opinion
نظر مخالف

adverse outcome
نتیجه معکوس، نتیجه عکس، پیامد مغایر، پیامد 

منفی
adverse party 

طرف مقابل ]در دعوی[
adverse possession

مالکیت با معارض، تصرف ملک مورد نزاع
adverse selection

کژگزینی، انتخاب نامناسب
adverse terms

شرایط نامطلوب
adverse title deed

سند مالکیت معارض 
adverse trade balance

ترازنامه تجاری دارای کسری
adverse use 

انتفاع غیر مجاز 
advertise = publicize
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آگهی کردن 
advertisement

آگهی تجاری، تبلیغات، آگهی، اعالن، تبلیغ
advertisement design

طرح تبلیغاتی
advertisement rate

نرخ یا تعرفه آگهی در نشریات
advertiser

آگهی دهنده
advertising agency

مؤسسه تبلیغاتی
advertising campaign

مبارزه تبلیغاتی، هجوم تبلیغاتی، پویش تبلیغی
advertising canvasser

جست وجوی سفارش یا مشتری
advertising competition

رقابت تبلیغاتی
advertising consultant

مشاور تبلیغات
advertising department

دایره تبلیغات، بخش آگهی ها، بخش تبلیغات
advertising manager

مدیر تبلیغات
advertising media

 رسانه های تبلیغی
advertising page

صفحه آگهی ها
Advertising Standards Authority 
(ASA)

سازمان نظارت بر صحت آگهی های تبلیغاتی
advice

پند، اندرز، توصیه؛ صالحدید؛ مشاوره
advice in writing

اعالم کتبی
advice note

حواله پیش پرداخت، دستور پیش پرداخت؛ ابالغیه، 
اعالمیه، اخطاریه

advice of collection
اعالن وصول، اعالم وصول

advice of delivery
اطالعیه تحویل

advice of dispatch
اطالعیه ارسال، اعالمیه ارسال 

advice of payment
اطالعیه پرداخت 

advice of trial
اخطاریه برای حضور در دادگاه 

advice-note
یادداشت ارسال

advisability
مصلحت، شرط عقل، صالح، اقتضا 

advisable
مقرون به صــواب، مقرون به صــالح، عاقالنه، 

مقتضی
advise

توصیه کردن، سفارش کردن، نظر مشورتی دادن؛ 
اعالم کردن، اطالع دادن

advising bank
بانک ابالغ کننده

advising funds
وجوه مشورتی

advisor = adviser 
مشاور، رایزن، مستشار؛ استاد مشاور ]پایان نامه، 

دانشگاه[
advisory 

مشورتی؛ اخطار، هشدار ]حقوق[
advisory board

کمیته مشورتی، هیأت مشاوره
advisory committee = advisory 
board
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کمیته مشورتی
advisory council

شورای رایزنی، هیأت مشــورتی، هیأت مشاوره، 
کمیته رایزنی

advisory opinion = advisory 
voice

نظر مشورتی، رأی مشورتی
advisory services

خدمات مشاوره ای؛ امور مشاوره ای
advisory staff

ستاد مشورتی
advisory status = consultative 
status

مقام مشورتی، جایگاه مشورتی 
advocacy 

حمایت گیری؛ نــگاه حمایتی؛ طرفداری، حمایت، 
دفاع

advocacy committee
کمیته حمایتی

advocacy plan
طرح حمایتی؛ طرح حقوقی

advocacy planning
برنامه ریزی حمایتی

advocate
طرفدار، حامی؛ وکیل مدافع ]حقوق[

advocate’s fees
حق الوکاله

advocatory
حمایتی

aesthete
زیبایی شناسی، دوستدار زیبایی

aestheticism
زیبایی شناسی، مکتب اصالت زیبایی

aesthetics
زیبایی شناسی، هنرشناسی، هنر زیبایی شناسی

affectation
تصنع، تکلف، تظاهر

affected area 
ناحیه تأثیر پذیر 

affective
عاطفی

affidavit
سوگندنامه، اقرارنامه کتبی

affiliate member
عضو وابسته

affiliated
وابسته، تابعه

affiliated company
شرکت وابسته، شرکت تابعه 

affiliated cooperatives
تعاونی های وابسته

affiliated member
عضو وابسته، عضو همبسته

affiliation
وابستگی؛ تعلق، عضویت وابسته؛ تابعیت، نسبیت
affinity

قرابت، خویشاوندی؛ شباهت؛ قرابت سببی
affirmation

جواب موافق، تأییدیه، تصدیق؛ تصویب
affirmation of statement

تأیید صورت وضعیت یا صورت حساب
affirmative

مثبت، ایجابی
affirmative action = positive ac-
tion

طرح عــدم اعمال تبعیض؛ حمایــت از اقلیت ها، 
تبعیض مثبت

affirmative confirmation
تأییدیه

affirmative easement 
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ارتفاق مثبت
affirmative reply

پاسخ مثبت 
affirmative vote = yes vote

رأی مثبت، رأی موافق
affluent

مرفه، متمکن؛ پر برکت
affluent society

جامعه مرفه
affluenza

ثروت زدگی
affordability

اســتطاعت، توان پرداخت یا تهیــه، تمکن، توان 
مالی

affordability limit
حد مقدور، حد توان، حد استطاعت، حد تمکن

affordable
متناسب با اســتطاعت، در حد استطاعت، در حد 
توان؛ متناســب، قابل تهیه، امکان پذیر، در حد 

مقدورات
affordable housing

مســکن حد اقلی، مســکن در حد توان، مسکن 
مناسب )به لحاظ قیمت و امکانات(

affordable ownership
مالکیت در حد استطاعت، مالکیت حد اقلی

affordable risk
مخاطره قابل تحمل، ریسک حد اقلی

affordable services
خدمات با قیمت مناسب؛ خدمات در حد مقدورات، 

خدمات حد اقلی
afforest 

تبدیل به جنگل کردن، جنگل کاری کردن 
afforestation 

جنگل کاری
afield

در مزرعه، سر مزرعه؛ دور دست، دور از وطن
aforementioned = aforesaid

پیش گفته، مذکور، فوق الذکر، مزبور
African American = Afro-Amer-
ican

سیاهپوست آمریکایی، آمریکایی آفریقایی تبار
African Development Fund

صندوق توسعه آفریقا
aftercare

مراقبت های بعدی
after hours

بعد از وقت اداری، بعد از ساعت اداری
after-effects

تأثیرات، عواقب، پیامدها
after-sales services

خدمات پس از فروش
after-tax income

درآمد پس از کسر مالیات
afterthought

اقدام بعدی، تصمیم بعدی
against

ضد، علیه؛ در ازاِی؛ در برابــِر، در مقابِل؛ خالِف، 
بر ضِد

against delivery
در مقابل تحویل

against documents
در مقابل تحویل اسناد

against the law
خالف قانون، غیر قانونی، مغایر با قانون

age
سن، عمر، سال؛ عصر، دوره، زمانه

age composition 
ترکیب سنی 

age discrimination
تبعیض سنی
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age distribution 
توزیع سنی 

age eligibility
شرط سنی 

age group
گروه سنی

age limit
محدودیت سن، حداکثر سن )مجاز(، حد سنی

age of consent
سن قانونی، سن تکلیف

age of discretion
سن بلوغ )عقلی و قانونی(، سن تشخیص

age of globalization
عصر جهانی شدن، عصر جهانی سازی

age of networks
عصر شبکه ها

age of reason 
سن عقل

age pyramid 
هرم سنی 

age restriction
محدودیت سنی

aged
سالخورده، مسن، کهن سال؛ جا افتاده، رسیده 

aged care
مراقبت از سالمندان، نگهداری از سالمندان 

age-dependency ratio 
نسبت یا ضریب وابستگی سنی 

ageing of members
پیر شدن اعضا، سالمندی اعضا 

ageing of population 
پیری جمعیت، سالخوردگی جمعیت 

ageing receivables
مطالبات قدیمی

age-long

همیشگی، دائمی، دیرپا
agency

بنــگاه، نمایندگــی، عاملیت، کارگــزاری، دفتر 
نمایندگی، آژانس؛ وکالت ]حقوق[؛ مؤسسه

agency account
حساب عامل، حساب نمایندگی

agency agreements = agency 
contract

قرارداد نمایندگی، موافقت نامه نمایندگی
Agency for International Devel-
opment (AID)
بنگاه توسعه بین المللی، سازمان توسعه بین المللی
agency fund

وجوه امانی؛ صندوق کارگزاری
agency loss

نقص وکالت
agency theory

نظریه کارگزاری
agency trade

تجارت از طریــق نمایندگی، تجــارت از طریق 
کارگزاری

agency-office
دفتر نمایندگی

agenda
دستورکار، دستور جلسه؛ برنامه، برنامه کار

Agenda 21
دستورکار 21، دستورکار سده بیست و یکم

agenda of charter meeting
دستورکار مجمع مؤسس

agenda-setting
برجسته سازی؛ دستورگذاری؛ تنظیم دستورکار

agent
نماینده، عامل، مأمور، کارگزار، وکیل، واسطه

agent’s qualification law
قانون تأسیس نمایندگی
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age-old
کهن، ســابقه دار، دیرینه؛ دوران پیری، سالمندی، 

سالخوردگی
agglomeration

تجمع، تجمیع، انباشت؛ مجتمع
aggravating circumstances

شرایط یا کیفیات مشدده ]حقوق[
aggregate

مجموع، کل، سرجمع
aggregate amount

مبلغ کل
aggregate corporation

شرکت گروهی، شرکت جمعی
aggregate demand

تقاضای کل، سرجمع تقاضاها
aggregate economics

اقتصاد کلی، اقتصاد جمعی
aggregate effects

تأثیرات کلی، اثرات جمعی
aggregate expenditure

مخارج کل، سر جمع مخارج
aggregate output

تولید کل، ستانده کل، حاصل کل
aggregate production

کل تولید، تولید کل، سرجمع تولید
aggregate production function

تابع تولید کل
aggregate rebates

تخفیفات یکجا
aggregate supply

عرضه کل
aggregate value

ارزش کلی
aggregation

تجمع، مجموعه؛ انباشتگی

aggregative method
روش اجمالی، روش جمعی

agile 
چابک، چاالک، چست و چاالک

agile government = aglie state
دولت چابک

agile organization 
سازمان چابک، سازمان چست و چاالک

agile state
دولت چابک

agility 
چابکی، چاالکی

agility development
توسعه چابکی

agrarian
ارضــی، ملکی، وابســته بــه زمین؛ وابســته به 

کشاورزی
agrarian countries

کشورهای وابسته به کشاورزی
agrarian parties

احزاب کشــاورزی، احزاب طرفدار کشــاورزان و 
روستاییان

agrarian reform = land reform
اصالحات ارضی

agrarian reforms 
اصالحات کشاورزی، اصالحات ارضی

agrarian revolution
انقالب ارضی، انقالب کشاورزی

agrarian society
جامعه کشاورزی

agreed
مورد توافق، مورد قبول، مقرر

agreed award
رأی مرضی الطرفین

agreed clearance period
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امهال مدیون
agreed price

قیمت مورد توافق؛ نرخ مقطوع
agreed sum

مبلغ مورد توافق
agreed-upon

مورد قبول واقع شده، مقرره، مورد توافق
agreement

موافقت؛ موافقت نامه، قرارداد، توافق نامه؛ توافق
agreement by arbitration

توافق از طریق حکمیت، توافق با حکمیت
agreement by consensus

توافق جمعی، اتفاق آرا
agreement clause

شرط قراردادی؛ شرط توافق، شرط در قرارداد
agreement for representation

موافقت نامه نمایندگی
agreement in principle

موافقت اصولی
agreement on agriculture

موافقت نامه کشاورزی
agreement to sell

قرارداد فروش 
agribusiness

مجتمع کشــت و صنعت، کشت و صنعت؛ کسب 
و کار کشاورزی

agribusiness cooperatives
تعاونی های کشت و صنعت 

agribusiness giants
شــرکت های عظیم کشــت و صنعت، غول های 

کشت و صنعت
agrichemicals = agrochemicals

مواد شیمیایی کشاورزی 
agri-clinics

کلینیک های کشاورزی

agricultural act 
قانون کشاورزی 

agricultural advisor
مشاور )امور( کشاورزی

agricultural advisor office
اداره مستشاری کشاورزی

agricultural advisor services
خدمات مشاوره کشاورزی

agricultural and livestock prod-
ucts

محصوالت زراعی و دامی
Agricultural and Rural Develop-
ment Bank (ARDB)

بانک کشاورزی و توسعه روستایی
agricultural apprenticeship

کارورزی کشاورزی
agricultural area

ناحیــه کشــاورزی، منطقــه کشــاورزی، حوزه 
کشاورزی

agricultural authority
صاحب نظــر در امــور کشــاورزی، کارشــناس 
کشــاورزی؛ ســازمان کشــاورزی، تشکیالت 

کشاورزی
agricultural bank 

بانک کشاورزی 
agricultural bonds

اوراق قرضه کشاورزی
agricultural census 

سرشماری کشاورزی 
agricultural collectives

مجتمع های کشاورزی
agricultural colledge

دانشکده کشاورزی، مدرسه عالی کشاورزی
agricultural cooperation

تعاون کشاورزی، تعاون در عرصه کشاورزی
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agricultural cooperative
تعاونی کشاورزی

agricultural cooperative law
قانون تعاونی های کشاورزی

agricultural cooperative market-
ing societies (ACMSs)

شرکت های بازاریابی تعاونی کشاورزی
agricultural cooperative society

شرکت تعاونی کشاورزی
agricultural cooperative society 
law

قانون شرکت های تعاونی کشاورزی
agricultural credit act 

قانون اعتبارات کشاورزی 
agricultural credit bank

بانک اعتبارات کشاورزی
Agricultural Credit Review 
Committee (ACRP)

کمیته بررسی اعتبارات کشاورزی
agricultural credits

اعتبارات کشاورزی
agricultural crisis

بحران کشاورزی
agricultural data bank

بانک اطالعات کشاورزی
agricultural depression

رکود کشاورزی، بحران کشاورزی
agricultural development

توسعه کشاورزی
agricultural economics

علم اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
agricultural economy

اقتصاد کشاورزی
agricultural employment

اشتغال کشاورزی

agricultural engineering
مهندسی کشاورزی

agricultural equipment
تجهیزات کشاورزی، اداوات کشاورزی، ابزار آالت 

کشاورزی
agricultural exhibition = agricul-
tural fair

نمایشگاه کشاورزی
Agricultural Experts Association 

انجمن خبرگان کشاورزی
agricultural expert

کارشناس کشاورزی، خبره کشاورزی، صاحب نظر 
کشاورزی

agricultural exports
صادرات کشاورزی

agricultural extension
ترویج کشاورزی

agricultural finance bonds
اوراق قرضه کشاورزی، اوراق مالیه کشاورزی

agricultural geography
جغرافیای کشاورزی

agricultural graduate
فارغ التحصیل کشاورزی، دانش آموخته کشاورزی
agricultural holdings

امالک کشاورزی
agricultural holdings act

قانون مالکیت کشاورزی
agricultural imports

واردات کشاورزی
Agricultural Innovation System 
(AIS)

نظام نوآوری کشاورزی
agricultural industries 

صنایع کشاورزی
agricultural inputs
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نهاده های کشاورزی، نهاده های زراعی
agricultural insurance

بیمه کشاورزی، بیمه محصوالت کشاورزی
agricultural knowledge and in-
formation system (AKIS)

نظام دانش و اطالعات کشاورزی
agricultural labor 

نیروی کار کشاورزی
agricultural lag

عقب ماندگی کشاورزی، واپسماندگی کشاورزی
agricultural lands

اراضی کشاورزی، اراضی زراعی
agricultural law

قانون کشاورزی، قانون زراعت
agricultural loan 

وام کشاورزی
agricultural machinery

ماشین آالت کشاورزی
agricultural management 

مدیریت کشاورزی 
agricultural market liberaliza-
tion

آزاد سازی بازار کشاورزی
agricultural marketing 

بازاریابــی کشــاورزی، بازاریابــی محصــوالت 
کشاورزی

agricultural marketing act
قانون بازاریابی کشاورزی

agricultural marketing coopera-
tives

تعاونی های بازاریابی کشاورزی
agricultural mechanization 

مکانیزه کردن کشاورزی
agricultural method

شیوه کشاورزی

agricultural non-credit coopera-
tives (ANCCs)

تعاونی های غیر اعتباری کشاورزی
agricultural outlook

دورنمای کشاورزی
agricultural pavilion

غرفه کشاورزی
agricultural planning 

برنامه ریزی کشاورزی
agricultural policy 

سیاست کشاورزی، خط مشی کشاورزی
agricultural population 

جمعیت کشاورزی
agricultural press

مطبوعات کشاورزی، نشریات کشاورزی
agricultural produce 

محصوالت کشاورزی، فراورده های کشاورزی
agricultural produce marketing

بازاریابی محصوالت کشاورزی
agricultural producers’ coopera-
tive

تعاونی تولید کشاورزی
agricultural production

تولید کشاورزی، محصول کشاورزی
agricultural reforms

اصالحات کشاورزی
agricultural region 

منطقه کشاورزی
agricultural research

تحقیقات کشاورزی، پژوهش کشاورزی
agricultural resource base

منابع پایه کشاورزی
agricultural revolution 

انقالب کشاورزی
agricultural school
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آموزشگاه کشاورزی، مدرسه کشاورزی
agricultural sector = agriculture 
sector

بخش کشاورزی 
agricultural show

نمایش کشاورزی، نمایشگاه کشاورزی
agricultural specialist

متخصص کشاورزی
agricultural stall

غرفه کشاورزی
agricultural subsidies

یارانه هــای کشــاورزی، کمک هــای بالعوض 
کشاورزی

agricultural supplies
تجهیزات کشاورزی، ملزومات کشاورزی

agricultural support policy
سیاست حمایت و تقویت بخش کشاورزی

agricultural taxes
مالیات های کشاورزی

agricultural technology
فناوری کشاورزی

agricultural wages board
کمیته تعیین دستمزد های کشاورزی

agricultural wastes 
ضایعات کشاورزی

agricultural worker
کارگر کشاورزی

agriculturalist
متخصص امور کشاورزی؛ کشاورز

agriculture
کشاورزی

agriculture literature
متون کشاورزی، ادبیات کشاورزی

Agriculture Perspective Plan
سند چشم انداز کشاورزی

agriculturist
متخصص کشــاورزی، کارشــناس کشــاورزی؛ 

کشاورز
agri-food

مواد غذایی کشاورزی
agri-food cooperatives

تعاونی های کشت و صنعت غذایی
agri-food industries

صنایع غذایی کشاورزی
agri-tourism 

گردشگری کشاورزی، زراعت گردی
agro-based industries

صنایع وابسته کشاورزی
agro-business

واحد کشت و صنعت، کشــت و صنعت، شرکت 
کشت و صنعت، مجتمع کشت و صنعت 

agrochemical
مواد شیمیایی کشاورزی

agro-climatology
اقلیم شناسی کشاورزی

agro-ecology
بوم شناسی کشاورزی

agro-ecosystem
بوم کشت، بوم سازه کشاورزی، اکوسیستم کشاورزی
agro-enterprises

بنگاه های )اقتصادی( کشاورزی
agroforestry 

جنگل زراعی 
agro-forestry

کشت و جنگل، جنگل ـ زراعی
agro-industrial integration

مجتمع کشت و صنعت 
agro-industry

کشت و صنعت 
agro-infrastructure
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زیرساخت کشاورزی، امکانات زیربنایی کشاورزی
agro-input distribution

توزیع نهاده های کشاورزی
agro-inputs

نهاده های زراعی، نهاد های کشاورزی
agronomist

کارشــناس کشــاورزی، متخصص کشــاورزی، 
متخصص زراعت

agronomy
زراعت، رشته زراعت، علم زراعت

agronomy services
خدمات زراعی )تخصصی(، مراکز خدمات زراعی 

تخصصی
agro-processing

فراوری محصوالت کشاورزی
agrotechnique

فن کشاورزی، فن زراعت
agro-tourism cooperatives

تعاونی های  کشــاورزی،  گردشگری  تعاونی های 
زراعت گردی

ahead of schedule
از برنامه پیش بودن، از برنامه جلو بودن

aid
کمک، اعانه؛ دستیار

aid agency
بنگاه کمک مالی، بنگاه کمک دهنده )مالی(، بنگاه 

کمک رسانی
aid donor 

کمک دهنده 
aid fund = mutual fund

صندوق یاری، صندوق همیاری
aid package

پیشنهاد کمک، طرح کمک )به کشورهای دیگر(، 
بسته کمکی

aide

دستیار، یار، یاور
aide-memoir

خالصه )کتبی( مذاکرات
ailing companies

شرکت های بحران زده
ailing hedge funds

صندوق هــای مقابلــه با بحــران مالــی؛ وجوه 
تخصیصی برای مقابله با کساد بازار

air carriage
حمل و نقل هوایی

air mail
پست هوایی

air pollution 
آلودگی هوا 

air transport
حمل و نقل هوایی، ترابری هوایی

akin
خویشاوند، هم سنخ؛ مثل هم، شبیه

alarming
هشدار دهنده، نگران کننده 

alfalfa
یونجه

alias 
نام مستعار، اسم مستعار 

alibi 
دلیل اقامه شــده مبنی بر عــدم حضور در محل 

وقوع
alien

بیگانه، غریبه، خارجی، اجنبی
alienability 

قابلیت انتقال
alienable 

قابل انتقال، قابل واگذاری 
alienate 

انتقال دادن، واگذار کردن 
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alienated land 
مستثنیات

alienation
انتقال، واگذاری؛ از خود بیگانگی، با خود بیگانگی
alienation by entrepreneurship

خود بیگانگی ناشی از کارآفرینی
alienee

خریدار، انتقال گیرنده
alienor = alienator

انتقال دهنده، واگذار کننده، فروشنده 
aliens

اتباع خارجی، بیگانگان، اتباع بیگانه
alignment 

جرح و تعدیل، اصالح، ترمیم ]حقوق[؛ صف بندی، 
صف آرایی، گروه بندی؛ اتحاد

alimony
نفقه

all commodity rate
نرخ عمومی کاال

all fours 
موارد مشابه 

allegation 
ادعا، اتهام 

alleged 
ادعا شده؛ مورد ادعا؛ مورد اتهام؛ متهم 

all-embracing
فراگیر، جامع، همه جانبه

alliance
بیعت، وفاداری، تبعیــت؛ ائتالف، اتحاد؛ اتحادیه؛ 

متحد
allied

متحد، هم پیمان؛ مربوط، پیوسته
allied company

شرکت وابسته، شرکت تابعه 
all-in insurance = comprehensive 

insurance 
بیمه جامع 

all-in-one
چند کاره، همه کاره، همه منظوره

all-loss insurance
بیمه خسارت کامل

allocatable
قابل تخصیص، تخصیص پذیر

allocate
تخصیص دادن، اختصاص دادن؛ کنار گذاشــتن 

)برای منظوری خاص( 
allocated patronage dividend

سود سهام قابل تقسیم 
allocated surplus

مازاد قابل توزیع، مازاد قابل تقسیم 
allocation

تخصیص، اختصاص؛ تقسیم، توزیع
allocation of funds 

تخصیص اعتبار، تخصیص وجوه
allocation of net profits

تخصیص سود خالص، تقسیم سود ویژه
allocation of resources = re-
source allocation

تخصیص منابع
allocation plan 

طرح تخصیص 
allocation restriction

محدودیت تخصیص منابع 
all-or-none law

قانون همه یا هیچ
allotable

قابل تخصیص، قابل توزیع
allotment

تعیین اعتبار یا وجوه تخصیصی؛ تخصیص
allotment ledger
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دفتر تقسیم یا تخصیص اعتبار
allotment letter

اعالمیه تخصیص
allotment of appropriations

اعتبارات میــان فصل های  تخصیص و توزیــع 
مختلف بودجه 

allotment of shares
تخصیص سهام 

allotted time
زمان تخصیص یافته، مدت زمان تعیین شده

all-out = all over
همه جانبه، تمام عیار، فراگیر، سراسری، کامل

all-out strike
اعتصاب سراسری

allowable
جایز، روا، مجاز

allowance
کمــک هزینــه، مقــرری، مســتمری؛ مزایای 

فوق العاده، کمک معاش
allowance for depreciation

پشتوانه استهالک
allowance for doubtful accounts

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowed

بالمانع، مجاز
allowed time

فرجه، فرصت زمانی
all-party

متشکل از تمام احزاب
all-purpose

همه منظوره
all-risk insurance

بیمه تمام خطر
all-risks policy

بیمه نامه تمام خطر

all-rounder
همه فن حریف

all-time high
افزایش بی سابقه، رکورد

alms
صدقه، خیرات، زکات

alms house
نوانخانه

alms-box
صندوق صدقات، صندوق خیرات

alms-giving
صدقه )دادن(، خیرات )کردن(

alter
تغییــر دادن، اصالح کــردن؛ تحریــف کردن، 

دستکاری کردن؛ عوض شدن؛ عوض کردن
alteration

قلم خوردگی، مخدوش؛ تغییر، تحریف
alteration and abolition

تغییر و حذف
alteration by amalgamation

تغییرات ناشی از ادغام
alteration to the premises

تغییرات در بنا )ی ساختمان(
alterations and additions

تغییرات و الحاقــات، اصالحات و اضافات، حذف 
و اضافات

alterations in content
تغییرات در مفاد

alterations to the articles of as-
sociation

تغییر )مفاد( اساسنامه
altered text

متن تحریف شده یا دستکاری شده 
alternate

علی البدل، قائم مقام، جایگزین، جانشین
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alternate demand
تقاضای جایگزین

alternate director
قائم مقام، مدیر علی البدل

alternate judge = deputy judge
قاضی علی البدل

alternate substitution
جایگزینی یا جانشینی عضو علی البدل

alternation of shares 
تبدیل سهام

alternative
راهکار، گزیدار، گزینه، شق، جایگزین، بدیل؛ غیر 

سنتی، غیر متعارف، غیر معمول
alternative approaches

رویکردهــای گوناگــون، راهکارهــای مختلف؛ 
رهیافت های غیر سنتی یا غیر متعارف

alternative cost
هزینه جایگزینی، هزینه تعویض 

alternative employment
اشتغال جایگزین

alternative energy
انرژی جایگزین، انرژی غیر فسیلی

alternative hypothesis
فرض مقابل، فرضیه مقابل

alternative mechanism
ساز و کار جایگزین

alternative media 
 رسانه های غیر سنتی، رسانه های غیر متعارف

alternative medicine
پزشکی غیر سنتی، طبابت به روش غیر معمول

alternative product
محصول جایگزین

alternative proposal
پیشنهاد مخالف با پیشنهاد اولی

alternative sentence 

مجازات جایگزین 
alternative society

گروه جامعه ستیز، افراد ضد اجتماع
alternative source of income

منبع درآمد جایگزین
alternative technology 

فنــاوری جایگزیــن؛ فناوری غیر ســنتی یا غیر 
معمول

alternative thinker = noncon-
formist

دگر اندیش
alternative thinking

دگر اندیشی
altruism

نوع دوستی، دگردوستی، دگرخواهی؛ ایثار
altruist

نوع دوست، بشر دوست
altruistic

نوع دوستانه، ایثارگونه
alummi

دانش آموختگان، فارغ التحصیالن
alumnus

دانش آموخته، درس خوانده، فارغ التحصیل
amalgamated

ادغام شده، ادغامی، مختلط
amalgamation

ادغام، تلفیق، اختالط، تجمیع
amalgamation agreement

قرارداد ادغام، توافق بر سر ادغام
ambassador 

سفیر، فرستاده 
ambidexter 

وکیل دو دوزه باز 
ambiguity

ابهام، ایهام، دو پهلویی
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ambiguous
مبهم، دو پهلو

ambition
جاه طلبی، بلند پروازی؛ همت

ambitious
بلند پروازانه، آرمانی

ambitious plan
طرح بلند پروازانه، طرح آرمانی

ambivalence
ناهمخوانی، چند گانگی؛ تردید

ambivalent
دو وجهی، دو جنبه ای، ذووجهین؛ مردد

ambulatory 
سرپایی ]پزشکی[

ambulatory care
مراقبت سرپایی، درمان سرپایی

ameliorated
اصالح شده، ترمیم شده

ameliorated laws
قوانین اصالح شده 

amelioration
اصالح، بهسازی، بهبود

amendable error
اشتباه اصالح پذیر

amendatory
اصالحی

amended
اصالح شده 

amendment
اصالحیــه، ماده اصالحی؛ اصــالح، تغییر؛ متمم 

قانونی
amendment bill

الیحه اصالحی
amendment of by-law

اصالح مفاد آیین نامه 

amendment of constitution
اصالح قانون اساسی، اصالح اساسنامه

amendment to entries
جرح و تعدیل اقالم ثبتی، اصالح اقالم ثبتی

amenities
تسهیالت رفاهی، امکانات رفاهی

America Civil Liberties Union 
(ACLU)

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا
amicable

مودت آمیز، دوستانه، صمیمانه
amicable relation

رابطه صمیمانه، ارتباط دوستانه
amicable resolution

راه حل مرضی الطرفین
amicable settlement

تسویه با رضایت طرفین
amicably settlement

حل و فصل دوستانه
amid = amidst

در هنگامة، در بحبوحة، در گرماگرِم، در میاِن
amity

دوستی، مودت؛ رابطه حسنه
amnesty

عفو عمومی
among the rest = inter alia

از جمله، از آن جمله
amortization

استهالک؛ تقسیط بدهی، پرداخت اقساطی
amortization funds

وجوه استهالکی
amortization of debt

اســتهالک تدریجی قرض؛ استهالک دیون ]در 
جمع[

amortization quota
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سهمیه استهالک وام 
amortization schedule

جدول برنامه زمانی استهالک
amortized loan

وام مستهلک شده 
amortized mortgage

رهن استهالکی
amortized value

ارزش استهالک یافته
amount

مبلغ، میزان، رقم، مقدار، اندازه
amount due

مبلغ موعد رسیده 
amount in dispute

مبلغ مورد اختالف
amount in due

مبلغ الزم التأدیه؛ بدهی موعد رسیده 
amount of dividend

مبلغ سود سهام 
amount of guarantee

وجه الضمان
amount of reserve fund

میزان وجوه ذخیره
amount of shares

میزان و تعداد سهام
analogy

قیاس، مقایسه
analysis

تحلیل، تجزیه و تحلیل، واکاوی؛ بررسی
analysis book

دفتر تحلیل
analysis trend

روند تحلیل
analyst

تحلیل گر، کارشناس؛ روان کاو

analytic balance
تراز تحلیلی

analytical documents
اسناد تحلیلی، اسناد کارشناسی 

analytical tools
ابزارهای تحلیلی، ابزارهای کارشناسی

analyzer
تحلیل گر، آنالیزور

analyzing
تحلیل کردن، کارشناسی کردن

anarchism
هرج و مرج طلبی، آشوب گرایی

anarchist
هرج و مرج طلب

ancestors
اجداد، نیاکان، اسالف

ancestral domain
امالک آبا و اجدادی، سرزمین آبا و اجدادی

ancestral tendency
گرایش ذاتی، تمایل آبا و اجدادی

ancillary
کمکی، فرعی، جنبی؛ معین، کمک، دستیار

ancillary activity
فعالیت جنبی یا جانبی

angel investor
سرمایه گذار حامی، فرشته سرمایه گذار

animal breeding
اصالح نژاد دام، به نژادی دام، اصالح دام، پرورش 

دام
animal farm

دامداری ]محل پرورش دام[
animal farming

دامداری ]فعالیت[، دامپروری
animal fat

روغن حیوانی، چربی حیوانی
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animal feed
خوراک دام

animal feeding
تغذیه دام

animal foodstuff
خوراک دام

animal husbandry
دامپروری، پرورش احشام

animal hygiene
بهداشت دام

animal oil
روغن حیوانی

animal products 
فراورده های دامی 

animal protein = animal-based 
protein

پروتئین حیوانی
animal shed

جایگاه دام
animal wastes 

فضوالت حیوانی، کودهای دامی
animal weight

وزن دام، وزن حیوان
animal-based protein

پروتئین حیوانی، پروتئین با منشأ حیوانی
animation

حرکت آفرینــی، انگیزش گری؛ ترویج؛ پویانمایی؛ 
سرزندگی

animator = animateur
انگیزش گر، روشن گر؛ مروج

annexation
الحاق، پیوست، ضمیمه

announcement
اعالن، آگهی؛ اعالمیه، اطالعیه

announcement of sale

آگهی فروش، اعالن فروش
announcing a recess

اعالم تنفس
annual

ساالنه، سالیانه؛ یک ساله؛ سالی یک بار
annual auditing

حسابرسی سالیانه، ممیزی ساالنه
annual budget

بودجه ساالنه
annual budget and plan

برنامه و بودجه ساالنه
annual calculations

محاسبات ساالنه 
annual capital charge

هزینه ساالنه سرمایه
annual charge

هزینه ساالنه
annual closing

بستن ساالنه حساب ها
annual development plan

طرح توسعه ساالنه، طرح تحول ساالنه
annual dividends

سود سهام ساالنه
annual festival

جشنواره ساالنه
annual financial statement

گزارش مالی ساالنه
annual general meeting

مجمع عمومی ساالنه
annual installment

قسط ساالنه؛ اقساط ساالنه ]در جمع[
annual loss 

زیان سنواتی
annual meeting
مجمع ساالنه، گردهمایی سالیانه، نشست ساالنه
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annual membership fee 
حق عضویت ساالنه

annual percentage rate (APR)
نرخ بهره ساالنه

annual population growth rate
نرخ رشد سالیانه جمعیت

annual production plan
برنامه تولید ساالنه 

annual profit
سود ساالنه

annual rainfall
بارش ساالنه، بارندگی ســاالنه، میزان بارندگی 

ساالنه
annual report

گزارش ساالنه
annual return

بازدهی ساالنه؛ گزارش ساالنه 
annual subscription fee

حق اشتراک سالیانه، حق عضویت ساالنه
annual turnover

گردش مالی ساالنه، حجم معامالت سالیانه
annual year-book

سالنامه، دفتر ساالنه
annualized deficit

کسری ساالنه
annuitant

مقرری بگیر، سالیانه بگیر
annuity

مستمری، مقرری )سالیانه(
annuity bond

سند قرضه مستمری )ساالنه(
annuity certain

مستمری معین
annuity fund

صندوق مستمری؛ وجوه مستمری

annulable 
قابل فسخ، قابل ابطال، قابل الغا

annulment
فسخ، ابطال؛ کان لم یکن تلقی کردن 

annulment of contract 
لغو قرارداد، ابطال قرارداد، فسخ قرارداد

annulment of elections
ابطال انتخابات

annulment of judgement
الغای حکم دادگاه

anonymous company
شرکت بی نام

answer
پاسخ، جواب؛ پاسخ دادن، جواب دادن

answer sheet
پاسخ نامه

answerable
جوابگو، پاسخگو، مسئول

antagonism
اختالف، ضدیت، هم ستیزی، ستیزه جویی، تضاد، 

تعارض
antagonist

ضد، معارض، مخالف 
antagonistic

از روی عناد، از سر مخالفت
antagonistic acculturation 

فرهنگ پذیری ستیزگرانه 
antagonistic cooperation

تعاون خصمانه، همکاری تعارض آمیز، همکاری 
ستیزه جویانه؛ تعاون تعارض گونه

antagonistic cooperative
تعاونی خصمانه، تعاونی ستیزه جویانه

ante-dating
تاریخ پیش زدن، پیش تاریخ زدن 

anthology
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گلچین، گزیده ها
anthropologist

انسان شناس، مردم شناس
anthropology

انسان شناسی، مردم شناسی
anti-austerity

ضد ریاضتی، ضد ریاضت اقتصادی
anti-autonomy

ضــد خودگردانی، ضد اســتقالل عمــل، مغایر 
خودمختاری

anti-capitalism
ضد سرمایه داری

anticipated
پیش بینی شده؛ تخمینی؛ مورد انتظار

anticipated inflation
تورم پیش بینی شده 

anticipated profit
سود مورد انتظار

anticipation
پیش بینی؛ تدارک، تهیه ؛ ایفای تعهد قبل از موعد
anticipatory credit

اعتبار پیش از صدور
anti-communist

ضد کمونیست
anti-competitive

ضد رقابتی
anti-corruption

ضد فساد، مبارزه با فساد
anti-crisis strategy

راهبرد مقابله با بحران، راهبرد ضد بحران
anti-desertification

بیابان زدایی، کویرزدایی
anti-discrimination 

ضد تبعیض
anti-discrimination laws

قوانین ضد تبعیض
antidumping

ضــد بازارشــکنی، ضــد قیمــت شــکنی، ضد 
ارزان فروشی

anti-entrepreneurship
ضد کارآفرینی

anti-government
ضد دولتی

anti-hoarding law
قانون منع احتکار، قانون ضد احتکار

anti-imperialist
ضد استعماری، ضد امپریالیست

anti-inflation
ضد تورم

anti-inflationary = anti-inflatory
ضد تورمی

anti-inflationary function
کارکرد ضد تورمی

anti-inflationary measures
اقدامات ضد تورمی

anti-inflationary policy
سیاست ضد تورمی

anti-monopoly
ضد انحصار

anti-monopoly act
قانون ضد انحصار

anti-nationalist
مخالف ملی گرایی

anti-poverty
ضد فقر، فقرزدایی

anti-poverty program
برنامه فقرزدایی

anti-privatization
ضد خصوصی سازی، مقابله با خصوصی سازی

antiquated
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قدیمی، منسوخ، کهنه، از مد افتاده
anti-realism

واقع ستیزی، ضد واقعیت گرایی
anti-social

مــردم گریز، ضــد اجتماعی، جامعه ســتیز، ضد 
جامعه، ضد اجتماع

anti-social behavior
رفتار خالف موازین اجتماعی

antithesis
برابرنهاد، آنتی تز، نقطه مقابل، نقیض

anti-tourism 
ضد گردشگری 

anti-trust act
قانون ضد تراست، قانون ضد انحصار

anti-urbanization
ضــد شهرنشــینی، ضــد شــهرگرایی، مخالف 

شهرگرایی
apart from

جدای از، به استثنای 
apartheid

تبعیض نژادی، آپارتاید
apartment block

مجتمع مسکونی، برج
apartment building

مجتمع آپارتمانی
apartment dweller = flat dweller

آپارتمان نشین
apathetic

بی تفاوت، بی عالقه
apathy

بی تفاوتی
aperiodic

غیر دوره ای، نامنظم
apex

سراسری؛ عمده، عالی؛ رأس؛ باالدستی

apex bodies 
نهادهای باالدستی

apex body
تشکل باالدســت، تشکیالت باالدستی، باالترین 

رکن، رکن عالی
apex cooperative

تعاونی مرکزی، تعاونی باالدستی
apex cooperative bank

بانک تعاون مرکزی
apex cooperative organization
تشکل تعاونی باالدست، سازمان تعاونی باالدستی
apex national federation

فدراسیون عالی ملی
apex organization

سازمان باالدستی، تشکیالت باالدست
apex organizations

سازمان های باالدستی، سازمان های فرادستی 
aphid

شته، شته غالت، آفت غالت
apiculture

زنبورداری، پرورش زنبور عسل
apolitical

غیر سیاسی، بی عالقه به امور سیاسی
apparatus

دستگاه، تشکیالت
apparent 

آشکار، بارز، مشهود، واضح؛ ظاهری 
apparent damage

خسارت مشهود
apparent defect

نقص آشکار، عیب مشخص
appeal

اســتیناف، عرض حــال، فرجام خواهــی؛ جاذبه، 
استدعا  گیرایی، کشــش؛ درخواســت کردن، 

داشتن
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appeal against a decision 
اعتراض کردن به حکم

appeal court
دادگاه استیناف

appealable
قابل فرجام خواهی، قابل استیناف

appealed judgment
رأی مورد استیناف

appeals board
هیأت منصفه

appear before the court 
حضور یافتن در دادگاه

appearance
حضور در مقابل دادگاه ]حقوق[؛ پیدایش، ظهور؛ 

نمود، حضور، ظاهر
appellant

فرجام خواه
appellate authority

مرجع استیناف
appellation 

استیناف، فرجام خواهی 
appendix 

ضمیمه، پیوست، الحاقیه 
appendix to the report

به ضمیمه گزارش، به پیوست گزارش 
applicability

مصداق؛ قابلیت کارکرد
applicable

قابل اجــرا، عملــی، الزم الرعایه؛ جــاری، وارد 
]حقوق[؛ قابل اعمال، مجری

applicable law
قانون حاکم 

applicant
متقاضــی، داوطلب، درخواســت کننده؛ خواهان، 

مدعی

applicant for membership
متقاضی عضویت

application
استعمال،  کاربرد،  )نامه(؛  درخواســت  تقاضانامه، 
اِعمال، کاربست؛ برنامه کاربردی ]علوم رایانه[
application for a patent

تقاضای ثبت ابداع یا اختراع
application for admission

تقاضای عضویت، درخواست پذیرش
application for excess shares

پذیره نویسی برای سهام اضافی
application for membership

تقاضای عضویت، درخواست عضویت
application for naturalization

درخواست تابعیت
application for registration

درخواست ثبت، تقاضای ثبت
application for share

پذیره نویسی برای اشتراک در سهام، تقاضا برای 
دریافت سهام

application form
فرم درخواست، فرم تقاضا، برگه تقاضا

application money
پرداخت حق پذیره نویسی؛ وجه متقاضی

application of force
اِعمال زور، توسل به قوه قهریه، توسل به زور

application of fund
مصرف وجوه، کاربرد وجوه

application of law
اِعمال قانون

application of technology
به کار گیری فناوری، کاربرد فناوری، کاربســت 

فناوری
application receipt

قبض اشــتراک، قبض پذیره نویسی، رسید تعهد 
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پرداخت 
application right

حق تقدم پذیره نویسی
application rights

حقوق تعهد
application to register

تقاضای ثبت، درخواست ثبت
application to the law

تطبیق عملی با قانون
application-based

مبتنی بر کاربرد، مبتنی بر عمل
applied

کاربــردی، عملی، کاربســتی، کاربســته؛ مورد 
درخواست

applied accounting
حسابداری کاربردی

applied economics
اقتصاد کاربردی

applied loans
وام های درخواستی

applied psychology
روان شناسی کاربردی

applied research
پژوهش کاربردی، تحقیقات کاربردی

Applied Science Training Center 
مرکز آموزش علمی ـ کاربردی

applied arts
هنرهای تزیینی

applied sciences
علوم کاربردی 

apply
بــه کار بــردن، به کار بســتن، اعمــال کردن؛ 
درخواســت کردن؛ وارد و مربوط بودن؛ کاربرد 

داشتن، مصداق داشتن
apply for

درخواست دادن، تقاضا کردن
apply for legal aid

تقاضای وکیل تسخیری کردن
apply for loan 

تقاضای وام کردن، درخواست وام کردن
apply to

مصداق داشتن، صادق بودن، صدق کردن
apply to a court 

به دادگاه مراجعه کردن 
applying necessary modifications

اعمال اصالحات یا تغییرات الزم
appoint

منصوب کــردن، تعییــن کردن، نامــزد کردن، 
گماشــتن، انتخاب کردن، مأمور کردن؛ وکالت 

دادن
appoint of arbitrator

تعیین داور، تعیین ِحَکم
appointed

منصوب، انتصابی
appointed attorney 

وکیل تسخیری 
appointed board

هیأت مدیره انتصابی
appointed time 

زمان مقرر، موعد مقرر 
appointee

منصوب )شده(، گماشته
appointment

انتصاب، تعیین؛ قرار مالقات؛ توکیل
appointment of employees

انتصاب کارکنان
apportioned share

سهم مفروز؛ حصه مفروز
apportion 

تقسیم کردن، تسهیم کردن 
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apportionment
افراز، تعیین ســهم و حصه؛ سهمیه بندی؛ تعیین 
تعداد نمایندگان هر محــل؛ تخصیص اعتبار؛ 

تقسیط، تعیین سهم؛ تخصیص، اختصاص
apportionment clause

قید تقسیط، شرط تقسیم، قید تخصیص
appraisal

ارزیابی، برآورد، تقویم؛ ارزیابی پیش از اجرا 
appraisal interview

مصاحبه ارزیابی
appraisal method of depreciation

روش ارزیابی استهالک
appraisal report

گزارش ارزیابی
appraise = assess

تقویم کردن، ارزیابی کردن 
appraised surplus

مازاد تقویمی
appraiser

ارزیاب، مقّوم
appreciation

ترقــی قیمت، افزایــش ارزش دارایــی؛ برآورد؛ 
پاس داشت، نکوداشت

appreciation of value
افزودن ارزش، اضافه کردن ارزش، ارزش افزایی

apprentice
شاگرد، کارآموز، تازه کار؛ کارآموزی کردن، حرفه 

آموزی
apprenticeship
کارآموزی )به روش استاد ـ شاگردی(، کارورزی

apprenticeship system
نظام شاگرد ـ استادی، نظام کارورزی

apprise
مطلع کردن، اطالع دادن، آگاه کردن

approach

رویکــرد، رهیافت؛ نزدیک شــدن، تقرب جویی؛ 
روش، شیوه

approach road
جاده فرعی، جاده ورودی

approachable
دست یافتنی، قابل دســترس، در دسترس، قابل 

حصول 
approaching

تقرب جویی، نزدیک شدن
approbation

موافقت رسمی، اجازه رسمی؛ رضایت
approbatory

استصوابی
approbatory supervision 

نظارت استصوابی 
appropriate
مناسب، مقتضی؛ تخصیص دادن، اختصاص دادن
appropriate action

اقدام مقتضی و مناسب
appropriate arrangements

ترتیبات مقتضی و مناسب
appropriate technology

فناوری مناسب
appropriated

تخصیصی، تخصیص یافته، اختصاص یافته
appropriated profit

سود اختصاصی، سود تخصیصی
appropriated surplus

مازاد توزیع شده، مازاد تخصیصی
appropriation

تخصیص، تخصیص وجه، تخصیص اعتبار، اعتبار 
تخصیصی؛ تناسب؛ تصاحب؛ تصرف ]در ایاالت 

متحده[
appropriation committee

کمیسیون تخصیص بودجه
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appropriation ledger
دفتر تخصیص اعتبار

appropriation of credits
تخصیص اعتبارات

appropriation of surplus to share
تناسب سود مازاد با سهام

appropriation period
دوره تخصیص اعتبار

appropriation request
درخواست تخصیص اعتبار یا وجه

approval
تأییدیه، نظر موافق، تأیید، موافقت؛ مصوبه 

approval of organization
تصویب تشکیالت؛ تأییدیه سازمان 

approvals
مصوبات

approve 
تأییــد کردن، تصویب کــردن، نظر موافق دادن، 

موافقت کردن
approved = ratified

مصوب، مورد تأیید
approved insurance society

شرکت بیمه با حق امتیاز دولتی
approved plan 

طرح مصوب، طرح تصویب شده، طرح تأیید شده 
approved rate 

نرخ مصوب، نرخ تصویبی، تعرفه مصوب
approved routes

راه های مجاز، مسیرهای قانونی
approved school

دارالتأدیب، کانون اصالح و تربیت
approved wage level

سطح دستمزد مصوب
approving authority

حق تصدیق، حق تأیید؛ مرجع تأیید کننده 

approximate figure
رقم تقریبی

approximation
برآورد، تقریب؛ مجاورت، نزدیکی؛ شباهت، قرابت
approximation of laws

یکسان سازی قوانین، تقریب قوانین 
aptitude test

آزمــون اســتعداد، آزمــون شایســتگی؛ آزمون 
استعدادیابی

aquaculture = aquiculture
کشتاب ورزی، پرورش آبزیان، آبزی پروری

aquaculture extension
ترویج آبزی پروری، ترویج کشتاب ورزی

aquatic reproduction and culture 
cooperative

تعاونی تکثیر و پرورش آبزیان
aquifer

سفره آب خیز، قنات، آبخوان
aquifer management

آبخوان داری
arable land

اراضی قابل کشــت، زمین هــای مزروعی، زمین 
قابل کشت

arbitrable 
قابل طرح در داوری 

arbitrage
خرید و فروش به سود، معامله به سود؛ تبادل ارز؛ 

حکمیت؛ سفته بازی ارزی، واسطه گری ارزی
arbitrage name

نام قراردادی
arbitrage share

سهم مورد خرید و فروش به وعده
arbitrager

معامله گر، واسطه گر، سوداگر
arbitral proceedings 
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جریان داوری 
arbitrary

قراردادی؛ به دلخواه، اختیاری
arbitrary arrest

بازداشت غیر قانونی، بازداشت غیر موجه 
arbitrary price

قیمت قراردادی، قیمت اختیاری
arbitrary pricing

قیمت گذاری سلیقه ای یا دل بخواه
arbitrary reduction

تخفیف قراردادی
arbitrate 

داوری کردن 
arbitration

حکمیت، داوری، کدخدامنشی؛ قرار حکمیت
arbitration agreement

قرارداد حکمیت
arbitration and conciliation act
قانون داوری و مصالحه، قانون حکمیت و مصالحه
arbitration arrangements

ترتیبات حکمیت
arbitration award

رأی حکمیت، رأی داوری
arbitration board

شــورای حکمیت، هیأت داوری، هیأت حکمیت، 
هیأت حل اختالف

arbitration clause
شــرط حکمیت، قید حکمیت، قید داوری، شرط 

داوری 
arbitration committee

کمیته حکمیت، کمیسیون داوری
arbitration court

دادگاه حکمیت، دیوان داوری
arbitration fees

حق الزحمه حکمیت، حق حکمیت

arbitration procedure
شیوه حکمیت، شیوه کدخدامنشی

arbitration rate
تعرفه داوری، نرخ داوری

arbitration sentence
رأی حکمیت، حکم داوری

arbitrator
داور، َحَکم، میانجی

arbor day
روز درخت کاری

arcade
تیمچه، بازار سرپوشیده

archetype
نمونه اولیه، کهن الگو، صورت نوعی

architect
مهندس معمار، معمار

architecture
معماری

archival research
اسنادپژوهی، تحقیقات اسنادی

archival review
مرور اسناد و مدارک آرشیوی، بررسی اسنادی

archive
بایگانی، آرشیو، مرکز اسناد و پرونده ها

archivist
بایگان، مأمور آرشیو

area
منطقه، ناحیه؛ حوزه؛ مســاحت، وســعت، عرصه؛ 

محوطه، پهنه، حدود
area committee

کمیته منطقه ای
area covered

حوزه تحت پوشش، منطقه تحت پوشش
area of concern

دغدغه؛ محور مورد نظر
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areas of cooperation
حوزه های همکاری، زمینه های همکاری

area of delivery
منطقه تحویل کاال

area of operation
حوزه فعالیت، حوزه عملیات، حوزه عمل

area offices
دفاتر منطقه ای

area planning 
برنامه ریزی ناحیه ای 

area sampling
نمونه گیری منطقه ای یا مکانی

area studies 
مطالعات ناحیه ای 

area-level = district-level
سطح دهستان 

areas of agreement
حدود قرارداد

area-wide bargaining
چانه زنی منطقه ای

arguable
قابل بحث، استدالل پذیر

arguably
مسلمًا، محققًا، به تحقیق

argument
بحث، مباحثه، استدالل، برهان، دلیل

argumentation
استدالل، احتجاج، جدل

arid
بایر، لم یزرع، خشک، کم آب

arid zone
ناحیه خشک، منطقه خشک

aridity
خشکی، بی حاصلی

aristocracy

حکومت اشراف، اشراف ساالری؛ طبقه اشراف
aristocrat

اشراف ساالر، عضو طبقه اشراف، اشراف زاده 
aristocratic

اشرافی
arithmetic mean

میانگین حسابی، میانگین عددی
arm’s length

طبق ضوابط قانونی، غیر محاباتی، بدون تبانی
arm’s length principle

اصل آزادی معامله طبق ضوابط قانونی
arm’s length transaction 

معامله بدون تبانی، داد و ستد مبتنی بر ضابطه
armed 

مسلح، مجهز؛ مسلحانه 
arms of the state

بازوان اجرایی دولت
arranged contract 

قرارداد مصلحتی 
arrangement

ترتیبات، تمهیدات؛ قرار و مدار، توافق
arrangement for payment by 
installments

تقسیط، قسط بندی
arrangement with creditors

قرار مصالحه با بستانکاران
arrearage

عدم پرداخت به موقع 
arrears

دیون معوقــه، بدهی نکول شــده، وجوه معوقه، 
وجوه عقب افتاده؛ امور معوقه

arrears of debt 
دیون معوقه 

arrears of dividend
پس افت سود سهام 
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arrears payment
پرداخت وام یا اقساط نکول شده 

arrest 
بازداشــت، توقیف، دســتگیری؛ بازداشت کردن، 

توقیف کردن
arrest judgment 

متوقف کردن اجرای حکم 
arrest without warrant 

بازداشت بدون حکم جلب 
arrival of consignment 

رسیدن محموله
arrogance

استکبار
arrogant

مستکبر
arrogation

ادعای بی پایه و اساس
article

کاال، متاع؛ ماده )قانونی(؛ مقاله؛ فقره، قلم کاال
articles of association 

اساسنامه شرکت، اساسنامه انجمن
articles of contract

مواد قرارداد، بندهای قرارداد
articles of dissolution 

سند انحالل 
articles of incorporation

شرکت نامه، اساسنامه شرکت
articles of partnership

شراکت نامه، شرکت نامه
artifact

دست ساخته، کاالی مصنوعی، ساخته بشر
artificial

مصنوعی، ساختگی، دست ساخت
artificial capital

ســرمایه مصنوعی، سرمایه ســاختگی، سرمایه 

صوری
artificial drying

خشک کردن مصنوعی
artificial insemination

لقاح مصنوعی، تلقیح مصنوعی
artificial intelligence

هوش مصنوعی 
artificial person

شخص حقوقی، شخصیت حقوقی
artificial prices

قیمت های مصنوعی
artificial scarcity
کمبود تصنعی، کمبود مصنوعی، کمبود ساختگی
artificial variable

متغیر مصنوعی، متغیر ساختگی
artisan cooperatives

تعاونی های پیشه وری
artisans

ارباب ِحَرف، صاحبان ِحَرف، صاحبان مشــاغل؛ 
صنعت گران

arts and crafts
حرفه و فن 

arts and science college
مدرسه عالی علوم و فنون

artwork
اثر هنری؛ نمونه اصلی ]در کار چاپ[

as a proxy
وکالتًا 

as a rule of thumb
علی القاعده، علی االصول

as a whole
کاًل، در کل، همگــی؛ کل، بــه صورت کامل، به 

صورت یکپارچه 
as is

همان طور که هست 
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as per 
طبِق، بر اساِس، مطابِق، به موجب، مطابق چیزی، 

طبق چیزی
as per advice

به موجب ابالغ
as per invoice

طبق فاکتور، طبق سیاهه
as per usual

طبق معمول
as soon as possible (ASAP)

در اسرع وقت، در اولین فرصت ممکن
as the case may be

حسب مورد
as the law stands 

طبق قوانین جاری 
as well = as well as

همچنین، نیز، و
ascertain

محقق کردن، معلوم کردن، اثبات کردن؛ اطمینان 
بخشیدن

ascribable
قابل اِسناد، نسبت دادنی، قابل استناد

ascribe
نسبت دادن، اسناد کردن

ascription
اِسناد، انتساب؛ اطالق، حمل

ash-bin = ash-can = ash-tray
سطل آشغال، ظرف آشغال

Asia Minor
آسیای صغیر 

Asian
آسیایی، اهل آسیا

Asian Clearing Union (ACU)
اتحادیه پایاپای آسیا

Asian Confederation of Credit 

Unions (ACCU)
کنفدراسیون اتحادیه های اعتباری آسیا

Asian Development Bank (ADB)
بانک توسعه آسیا

Asian miracle
معجزه آسیایی، معجزه اقتصادی آسیا

Asian Productivity Organization 
(APO)

سازمان بهره وری آسیا
Asian Tigers

ببرهای آسیا
Asia-Pacific Health and Wel-
fare Co-operative Organization 
(APHCO) 

ســازمان تعاونی های بهداشــت و رفاه آســیا ـ 
اقیانوسیه

Asia-Pacific region
منطقه آسیا ـ اقیانوسیه

Asiatic
آسیایی

asked price
قیمت پیشنهادی فروشنده، قیمت درخواستی

asking for information
استعالم

asking for proforma invoice
استعالم بها 

asking price
قیمت اعالم شده، قیمت تعیین شده 

aspirant
جاه طلب، بلند پرواز

aspiration
آرزو، خواست، انتظار؛ آمال ]در جمع[ 

assault and battery
ضرب و جرح، ضرب و شتم

assay
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محک، عیارگیری، تعیین خلوص
assaying

عیارگیری، عیارسنجی
assemblage

سوار کردن، جمع کردن، ســرهم کردن؛ مونتاژ؛ 
گردهمایی، مجمع؛ انجمن

assembly
مجمع؛ مجلس؛ محفل، تجمع

assembly hall
قسمت مونتاژ، سالن مونتاژ؛ مجلس نمایندگان

assembly line
خط تولید، خط تولید زنجیره ای، خط مونتاژ

Assembly of Experts = Assembly 
of Connoisseurs

مجلس خبرگان
assembly of representatives

مجمع نمایندگان
assembly plant

کارخانه مونتاژ
assembly room

تاالر اجتماعات
assent

پذیرش، تصویب؛ توشــیح )مصوبــات مجلس(؛ 
قبول کردن، پذیرفتن؛ رضایت دادن

assent 
رضایت ضمنی 

assent in writing 
رضایت کتبی، موافقت کتبی

assert
اعالم کردن، تصریح کــردن؛ ادعا کردن، مدعی 

شدن 
asserter

اظهار کننده، ادعا کننده، مدعی
assertion 

اظهار، ادعا، اظهاریه؛ تأکید، اصرار؛ مطالبه، طلب 

حق
assess

ارزیابی کردن، برآورد کردن، تقویم کردن
assessable income = taxable 
income

درآمد مشمول مالیات، درآمد مالیات پذیر
assessable profit = taxable profit

سود مشمول مالیات، سود مالیات پذیر
assessed valuation

ارزش گذاری برآوردی
assessment

ازریابی؛ تشــخیص مالیات؛ ممیزی؛ ارزیابی حین 
اجرا

assessment insurance
بیمه تشخیص مالیات

assessment of damage = assess-
ment of loss

برآورد میزان خسارت، تخمین مقدار خسارت
assessment of duties

تعیین عوارض
assessment on income

مالیات بردرآمد
assessor

ارزیاب، مأمور ارزیابی؛ مقوم
assessor’s report

گزارش ارزیاب، گزارش کارشناسی
asset

دارایی، مایملک، مال
asset and liability statement

صورت دارایی و بدهی، صورت اموال و دیون
asset evaluation

ارزشیابی دارایی، ارزیابی دارایی
asset income

درآمد حاصل از دارایی
asset specificity
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محدودیت در تخصیص دارایی
asset value per share

ارزش دارایی هر سهم 
assetless

بدون سرمایه، فاقد سرمایه، فاقد دارایی
assets and liabilities 

دارایی هــا و بدهی ها، دارایی و دیون، موجودی ها 
و دیون

assets turnover
حجم یا دفعات گردش دارایی

asset-stripping
مفت خری، بزخری، حیف خری

assign
انتصاب؛ واگذاری، تفویض؛ ارجاع؛ به کار گماری؛ 

تعیین کردن؛ مأمور کردن؛ احاله کردن
assignable

قابل واگذاری؛ قابل تفویض، قابل انتقال
assignable causes

عوامل قابل شناسایی
assignable instruments

اسناد قابل معامله 
assignation 

احضاریه، ابالغیه، اجراییه 
assigned

محوله، واگذار شده، تفویضی
assigned claim

دین منقول به دیگری
assigned role

نقش محوله
assigned tasks

وظایف محوله 
assignee

حواله گیرنده، گیرنده حواله؛ واگذار شونده؛ انتقال 
گیرنده؛ متصالح

assignment

واگــذاری، احاله، انتقال، اِســناد؛ محول ســازی؛ 
تعیین، ارجاع

assignment of costs
تخصیص هزینه ها

assignment of mortgage
انتقال رهن، واگذاری رهن

assignment of patent 
واگذاری حق اختراع یا ابداع

assignment of rights 
انتقال حق و حقوق 

assignment of shares 
واگذاری سهام 

assignor
واگذار کننده

assimilation
شبیه سازی، همگون سازی؛ تطبیق

assistance
مساعدت، کمک )یک جانبه و بدون معوض(

assistant
معاون، همدست، دستیار، کمک

assistant administrator
معاون مدیر )اجرایی(

assistant chashier = under-cash-
ier

معاون صندوق دار
assistant manager

معاون مدیر، نایب رییس
assistant managing-director

معاون مدیرعامل
assistant professor

استادیار
assistant prosecutor

دادیار
assistant-accountant

معاون حسابدار
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assistantship
کمک هزینه تحصیلی؛ کمک مالی؛ دستیاری

assisted
مساعدت شده، یاری شده، مورد کمک واقع شده 
assisted areas

مناطق تحت مساعدت
assisted person 

شخص برخوردار از کمک )حقوقی(
associate

متحد، پیوسته، همبسته، وابسته
associate degree = post-second-
ary

فوق دیپلم، کاردانی
associate professor

دانشیار
associated company

شرکت وابسته ]شرکتی که 50 درصد سرمایه آن 
متعلق به شرکت دیگر است[

associated director
کفیل، سرپرست

associated member = associate 
member

عضو وابسته، عضو اسمی
association 

انجمن، مجمع، تشکل، کانون؛ تداعی؛ معاشرت؛ 
پیوند، ارتباط

association of agriculture = agri-
cultural association

انجمن کشاورزی، تشکل کشاورزی 
association of ideas 

تداعی معانی 
association of syndicates

اتحادیه سندیکاها
association theory 

نظریه تداعی، نظریه هم خوانی 

associational approaches
رویکردهای جمعی

association-based 
تشکل محور

association-orientation 
تشکل گرایی

association-oriented 
تشکل گرا

assortment
جور بندی، جورچینی، دسته بندی

assortment
دسته بندی، آرایش، تنظیم، تنسیق؛ جور سازی

assume
فرض کردن؛ به عهده گرفتن؛ به خود گرفتن

assume responsibility
مسئولیت به عهده گرفتن، تقبل مسئولیت 

assumed name 
نام مستعار

assumption
فرض، استنباط؛ مفروضات، فرض ها ]در جمع[

assumption of responsibility 
قبول مسئولیت 

assumption of risk 
قبول خطر، پذیرش ریسک 

assurance
اطمینــان دادن، خاطــر جمع کــردن؛ اطمینان، 
دلگرمــی، خاطــر جمعی؛ تضمیــن، ضمانت، 

اطمینان خاطر
assured

مطمئن، خاطر جمع، واثق؛ حاکی از اطمینان
assuring factor

عامل اطمینان بخش
astronomic

نجومی، بی شمار، غیر قابل شمارش
asylum
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پناهندگی، حق پناهندگی سیاسی؛ پناهگاه، مأمن، 
ملجأ

asylum seeker
پناهنده، پناه جو

asymmetry
بی تناسبی، عدم تناسب

at a cost basis
بر پایه قیمت تمام شده، به قیمت تمام شده، مایه 

کاری
at a discount 

با تخفیف، زیر قیمت 
at a premium

باالی قیمت، باالتر از قیمت اسمی
at a price

خیلی گران، به قیمت گزاف
at a push

در صورت لزوم، عنداللزوم
at a tenure

به وعده
at any price

به هر قیمتی، به هر بهایی
at auction

از طریق مزایده
at bar 

در دست رسیدگی )در دادگاه(
at call = on demand

فوری، عندالمطالبه
at capacity

در حد ظرفیت )کامل(
at cost

به قیمت تمام شده
at fault 

مقصر، خاطی
at half price 

به نصف قیمت 

at hand 
موجود، در دسترس، قابل دسترس 

at large
آزاد، رها؛ مفصل، گسترده؛ کل، کاًل، همگی

at least
دست کم، حد اقل

at liberty
مجاز

at maturity
رأس تاریخ سررسید

at par
به قیمت اسمی؛ برابر 

at request
بنا به تقاضا، بنا به درخواست

at short notice
به محض اطالع؛ ظرف مدت کمی؛ بدون اطالع 

قبلی
at sight

دیداری، عندالرؤیه، به رؤیت
at stake

در معرض خطر
at the meeting facilities 

درحد مقدورات جلسه
at the price

به قیمت مناسب
atheist

ملحد، خدانشناس، کافر
athletic cooperative

شرکت تعاونی ورزشی
Atlantic Charter

منشور آتالنتیک
atmosphere

جو، فضا، محیط؛ حال و هوا
atomism 

ذره نگری، ذره اندیشی، خردنگری 
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atomistic
ذره نگرانه، خردنگرانه

atomistic society
جامعــه واحدهــای تولیــدی کوچــک، جامعه 

تصدی های کوچک
atonement

جبران، کفاره، تاوان، دیه، تقاص
attaché

وابسته، رایزن
attached

پیوست، ضمیمه، به پیوست؛ توقیف شده 
attached account

حساب اموال توقیفی
attached documents

اسناد پیوست
attached hereto 

به پیوست سند حاضر 
attached to the plaint

پیوست دادخواست
attachment

پیوست، ضمیمه، الحاقیه؛ توقیف و ضبط )شخص 
یا مال به دالیل قانونی(؛ وابستگی، دلبستگی 
attachment of real property

توقیف امالک
attained age

سن احرازی
attainder

محرومیت از حقوق اجتماعی، ســلب و نفی کلیه 
حقوق مدنی

attempt
تالش، تقال، سعی؛ کوشــیدن، جهد کردن، تقال 

کردن، اقدام کردن
attempt to bribe

اقدام به ارتشاء
attempt to theft

اقدام به سرقت
attempted

نافرجام، ناموفق، بی حاصل
attend 

حاضر شدن، حضور یافتن، شرکت کردن؛ مراقبت 
کردن؛ مالزم بودن 

attendance
حضور، خدمت؛ مراقبت، پرستاری؛ حضار، جمعیت 

حاضر
attendance allowance

حق مراقبت، حق پرستاری
attendance book

دفتر حضور و غیاب
attendance check

حضور و غیاب
attendance sheet

برگه حضور و غیاب
attendant

مستخدم، پیشخدمت، متصدی؛ مأمور، مالزم
attendants

حضار ]در جلسه و غیره[
attender

شرکت کننده؛ مشتری؛ حاضر در جلسه 
attention span

حیطه توجه
attentive

دقیق، متوجه، دلسوز؛ حواس جمع، ملتفت
attentiveness

دقت، توجه؛ دلسوزی، التفات
attest

تصدیق کردن، گواهی دادن، گواه بودن 
attest a signature

تصدیق امضا
attestation

تأیید، تأییدیه؛ گواهی امضا، تصدیق امضا، گواهی 
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شهادت
attested

تأیید شده، اثبات شده 
attested copy

رونوشت یا نسخه برابر اصل، رونوشت مصدق
attitude

نگرش، ایستار، وجه نظر
attitude approach

رویکرد نگرشی، شیوه نگرش، طرز تفکر
attitude change 

تغییر نگرش
attitude-assessment = attitude-
survey

نگرش سنجی
attitudinal changes

تغییرات نگرشی
attorney

نماینده قانونی، وکیل، نماینده حقوقدان
attorney at law

وکیل دعاوی، وکیل رسمی دادگستری
attorney in fact

وکیل قانونی، وکیل خصوصی
attorney with the right of substi-
tution

وکیل در توکیل
attorney’s fee 

حق الوکاله، اجرت وکیل، حق الزحمه وکیل
attorney-client relationship 

رابطه بین وکیل و موکل، رابطه وکیل موکل
attorney-general

دادستان کل
attorneyship

وکالت
attornment

حق مالک جدید

attracting external investment
جذب سرمایه گذاری خارجی 

attracting new members
جذب اعضای جدید

attraction 
جاذبه؛ جذب، کشش، گیرایی، جلب

attraction pole
قطب جاذبه 

attractive
جذاب، گیرا، جذب کننده، جالب

attractive package
بسته بندی زیبا و جذاب

attribute
صفت، ویژگی، خصیصه؛ نسبت دادن، اِسناد دادن
atypical
خالف قاعده، غیر معمول، غیر طبیعی، نامعمول

auction
حراج، مزایده

auction conditions = auction 
terms

شرایط مزایده
auction sale

فروش از طریق مزایده
auctioneer

متصدی حراج، مزایده چی، حراج گذار
auctioning 

به مزایده گذاشتن، به حراج گذاشتن
auction-room

ســالن مزایده، سالن حراج، محل برگزاری مزایده 
یا حراج

audience
مخاطبان، مخاطب؛ شنوندگان؛ حضار

audience analysis
مخاطب شناسی

audience room = audience cham-
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ber
سالن جلسه دادگاه

audience research 
مخاطب پژوهی

audience survey = audience re-
search 

مخاطب پژوهی 
audio-visual 

شنیداری ـ دیداری، سمعی ـ بصری
audio-visual aid

وسایل کمک آموزشی شنیداری ـ دیداری
audit 

ممیزی، حسابرســی، ممیزی کردن، حسابرســی 
کردن؛ بازرسی، رسیدگی

audit and compliance report
گزارش حسابرسی و تطبیق عملکرد

audit committee
کمیسیون حسابرسی، کمیته حسابرسی

audit department
اداره حسابرسی

audit evidence
شواهد و مدارک حسابرسی

audit fee
هزینه حسابرسی

audit of accounts
بررسی حساب ها، ممیزی حساب ها، حسابرسی

audit of financial statements
حسابرسی صورت های مالی

audit office
اداره حسابرسی، واحد حسابرسی، اداره ممیزی

Audit Office = Auditing Court
دیوان محاسبات

audit policy
خط مشی حسابرسی

audit program

برنامه حسابرسی، برنامه بازرسی
audit report = auditing report

گزارش بازرســی، گزارش حسابرســی، گزارش 
ممیزی

audit risk
احتمال خطر حسابرسی، مخاطره حسابرسی

audit services
خدمات حسابرسی، امور حسابرسی

audit strategy
راهبرد حسابرسی، طرح کلی ممیزی

audit test
آزمون حسابرسی

auditability
قابلیت حسابرسی، ممیز پذیری

auditable
قابل حسابرسی

audited amount
مبلغ ممیزی شده، مبلغ رسیدگی شده 

audited copy
رونوشت حسابرسی

audited net profits
سودهای خالص حسابرسی شده 

auditing
حسابرسی، ممیزی

auditing board
هیأت حسابرسی، هیأت ممیزی

auditing firm
مؤسسه حسابرسی

auditing plan = audit plan 
طرح حسابرسی، برنامه حسابرسی

auditing of accounts
ممیزی حساب ها، حسابرسی

auditing regulations
مقررات و ضوابط حسابرسی، مقررات ممیزی

auditing standards
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ضوابط حسابرســی، اســتانداردهای حسابرسی، 
اصول و موازین حسابرسی

auditor
بازرس، حســابرس، ذی حســاب، ممیز؛ شنونده، 

مستمع آزاد
auditor report

گزارش حسابرس، گزارش حسابرسی
auditor’s confirmation

تأییدیه حسابرس
auditor’s opinion

نظر کارشناس حسابرسی، اظهار نظر حسابرس
auditor-general

حسابرس کل، سرممیز
auditorium
تاالر اجتماعات؛ سالن سخنرانی، تاالر سخنرانی

auditorship
ممیزی، حسابرسی

augmentation
افزایش، اضافه، افزوده، زیادی

augmented reality 
واقعیت افزوده

austere fiscal policy
سیاست ریاضت مالی، برنامه سخت گیری مالی

austerity
صرفه جویی، ریاضت، مشــقت، قناعت؛ ســخت 

گیری )اقتصادی(
austerity measures

تدابیر ریاضتی، اقدامات ریاضت اقتصادی، اقدامات 
ســخت گیرانه اقتصادی، تدابیر ســخت گیرانه 

اقتصادی
austerity package

بسته ریاضتی، بسته ریاضت اقتصادی
austerity program

برنامه ریاضت اقتصادی
autarky

خودکفایی اقتصادی، بی نیازی اقتصادی
authentic

معتبر، اصیل، واقعی؛ مستند، صحیح، درست
authenticate 

تصدیق کردن، تأیید کردن، صحه گذاشتن، اعتبار 
بخشیدن به

authenticating signature
تصدیق امضا

authentication
تصدیق صحت، تصدیق ســندیت، صحه گذاری؛ 

تنفیذ قضایی؛ تأیید، تضمین
authentication of a signature 

تصدیق امضا، تأیید امضا
authenticity

اصالت، اعتبار، صحت؛ اصلیت، سندیت
authenticity of ordinary instru-
ments 

اعتبار اسناد عادی 
authenticity of signature

صحت امضا 
author 

مؤلــف، نویســنده؛ پدیدآورنده؛ عامل، مســبب 
]حقوق[

authoritarian
اقتدارگرا، خود کامه؛ مستبدانه، استبدادی

authoritarian management
مدیریت مستبدانه، مدیریت خودکامه

authoritarianism
اقتدارطلبی، سلطه گری، سلطه خواهی

authoritative interpretation
تفسیر و تشریح از ناحیه مقامات ذی صالح، تفسیر 

قانون توسط قانون گذار
authorities

اختیــارات؛ اولیای امــور، مصادر امــور؛ مراجع، 
صاحب نظران
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authorities interpretation 
تفسیر قانون توسط قانون گذار 

authority
اقتــدار، قدرت، اختیار؛ مقام مســئول؛ ســازمان 
)دولتــی(؛ تشــکیالت خود گــردان؛ ذی نظر، 

صاحب نظر؛ مرجع
authority centers

مراکز تصمیم گیری، مراجع تصمیم گیری 
authority exercise

اعمال )کردن( اختیارات
authority for payment

مجوز پرداخت
authority of law

حاکمیت قانون، اقتدار قانون 
authorization

تنفیذ، تجویز، مجاز ســازی، مجــاز کردن، اختیار 
قانونی دادن

authorized
مجاز، مختار، مورد تأیید

authorized bank
بانک مجاز

authorized business
فعالیت مجاز، فعالیت تجاری مجاز، کســب و کار 

مجاز
authorized capital

سرمایه ثبت شده؛ حد مجاز سرمایه 
authorized depository

سپرده گذاری مجاز؛ حد مجاز سپرده گذاری
authorized goods

کاالهای مجاز
authorized representative

نماینده مجاز
authorized share capital

سرمایه سهمی ثبت شده
authorized signatories

صاحبان امضای مجاز
auto leasing company

شرکت لیزینگ خودرو
auto-bank = drive-in-bank

بانک اتومبیل رو
auto-consumption

خودمصرفی
autocorrelation

خودهمبستگی 
autocracy

حکومــت اســتبدادی، حکومــت خودکامه؛ خود 
کامگی، خودساالری 

auto-criticism
انتقاد از خود، خودانتقادی، خودنکوهی

automated teller machine (ATM)
دستگاه خودپرداز، عابر بانک؛ تحویلدار ماشینی

automatic
خودکار؛ غیر ارادی، خود به خودی، ناخودآگاهانه؛ 

اتوماتیک
automatic cover

بیمه خودکار
automatic guarantee

ضمان قهری
automatic payroll deduction

کسر از حقوق به صورت خودکار
automatic termination

فسخ خود به خودی
automatic transfer

انتقال خودکار
automation

خودکارســازی، اتوماســیون، خودکاری، ماشینی 
شدن )تولید(؛ ماشینی کردن

autonomist
طرفــدار خودمختاری، طرفدار اســتقالل عمل، 

طرفدار خود گردانی
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autonomous
مستقل، آزاد، خودمختار، خود گردان

autonomous consumption
مصرف مستقل

autonomous investment
سرمایه گذاری مستقل؛ سرمایه مستقل از درآمد

autonomy
عمل،  اســتقالل  خودگردانــی،  خودمختــاری، 

استقالل )داخلی(؛ آزادی عمل، آزادی رأی
autonomy and independence
خودگردانی و استقالل عمل ]اصل چهارم تعاون[
auxiliary

کمکی، معین، کمک رسان؛ یدکی، جنبی
auxiliary activity

فعالیت فرعی، فعالیت جانبی
auxiliary book

دفتر معین
auxiliary capital
سرمایه معین، سرمایه کمکی؛ کاالهای سرمایه ای
auxiliary contract

قرارداد فرعی
auxiliary staff

ستاد معین، ستاد کمکی 
availability

موجود بودن، در دســترس بودن، امکان استفاده؛ 
سهولت و امکان تحصیل )اعتبار( 

availability of capital
موجود بودن سرمایه

availability of credit
امکان تحصیل اعتبار، موجود بودن اعتبار 

available
در دســترس، موجود، ممکــن الحصول، حاضر و 

آماده
available balance

مانده موجود

available capacity
ظرفیت موجود، ظرفیت جاری

available capital
سرمایه موجود، سرمایه آزاد

available for service
آماده به خدمت، آماده خدمت، حاضر به خدمت

available funds 
دارایی نقد، منابع یا وجوه موجود 

availment
تبدیل تعهدات مالی به سرمایه

avangarde
پیشرو، پیشگام، پیشــتاز؛ افکار نو؛ دگر اندیشی، 

نو اندیشی
avaricious

طمع کار، مال اندوز، خسیس، حریص
average

میانگین، معدل، متوسط؛ خسارت جزئی، خسارت 
]در صنعت بیمه[

average adjuster = average sur-
veyor

کارشــناس تصفیه خســارت، کارشــناس تعیین 
خسارت

average adjustment
تعدیل و تطبیق خسارت، تسویه خسارت

average age
میانگین سنی

average balance
میانگین مانده حساب، مانده میانگین

average bond = average war-
ranty

ضمانت نامه جبران خسارت، تعهدنامه خسارت
average clause

شرط یا ماده عدم شمول خسارت 
average cost pricing

قیمت گذاری بر پایه متوسط هزینه 
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average expected income
متوسط درآمد مورد انتظار

average farm size
متوسط اندازه مزرعه، متوسط مساحت مزرعه

average financial ratio
میانگین نسبت مالی، میانگین ضریب مالی

average general
میانگین کلی؛ خسارت عمومی

average gross profit
میانگین سود خالص

average income
میانگین درآمد، متوسط درآمد

average income level
میانگین سطح درآمد

average life
میانگین عمر مفید

average life expectancy rate
متوسط نرخ امید به زندگی

average market value 
میانگین ارزش بازار

average membership
میانگین تعداد اعضا؛ میانگین عضویت 

average monthly payment
میانگین پرداخت ماهانه

average net return
متوسط بازده خالص، میانگین بازدهی خالص

average output
متوسط تولید، میانگین تولید، میانگین بازداده

average output curve
منحنی میانگین بازداده

average pay
میانگین حقوق، متوسط حقوق

average payment
متوسط پرداخت

average price

متوسط قیمت، میانگین قیمت
average productivity of labor

میانگین بهره وری نیروی کار، متوســط بهره وری 
عامل کار

average profitability
میانگین سود آوری، میانگین سوددهی

average profitability ratio
میانگیــن ضریب ســوددهی، متوســط نســبت 

سود آوری
average rate of tax

نرخ متوسط مالیات
average revenue

درآمد متوسط، دخل متوســط، دریافتی متوسط، 
متوسط دریافتی

average salary
میانگین حقوق، متوسط حقوق، متوسط دریافتی

average sales
میانگین فروش، متوسط فروش

average total cost
میانگین کل هزینه 

average total equity
میانگین سرمایه کل )صاحبان سهام(

average total unit cost
متوسط کل هزینه واحد

average value
ارزش متوسط، ارزش میانگین، میانگین ارزش

average variable cost
میانگین هزینه متغیر 

aversion to change
برابر )پذیرش( تغییــر، تغییرگریزی،  مقاومت در 

مخالفت با تغییر
aviculture

پرورش طیور
avocation

مشغولیت، کار جنبی، سرگرمی 
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avoid
اجتناب، پرهیز؛ خــودداری؛ احتراز؛ پرهیز کردن، 

جلوگیری کردن 
avoid duplication 

جلوگیری از دوباره کاری، پرهیز از موازی کاری
avoidable

اجتناب پذیر، قابل اجتناب
avoidance 

اجتناب، گریز؛ ابطال، فسخ، لغو
avoidance clause

شرط فسخ، شرط لغو، قید فسخ، ماده الغا
avoidance of contract

لغو قرارداد، فسخ عقد
avoidance of liability 

فرار از تعهد 
avoidance of risk
مخاطره گریزی، اجتناب از خطر، ریسک گریزی
avoided contract

قرارد ملغی شده، قرارداد فسخ شده 
avow

اعالن کردن، اعالم کردن، اذعان کردن
avowant

اعالن کننده، اعالم کننده
avowry

اظهارنامه در توجیه توقیف
awaiting trial 

منتظر محاکمه، در انتظار دادرسی 
awakening

آگاهی،  آگاه سازی، هشیار ســازی؛  بیدار ســازی، 
اطالع

award
فتوا، رأی، حکم، قرار؛ جایزه، پاداش؛ اعطا کردن؛ 

حکم صادر کردن
awarder

فتوا دهنده، داور، َحَکم

awarding
اعطای جایزه، اعطای مدرک

awarding a certificate 
اعطای مدرک یا گواهی نامه

award-winning
برنده جایزه، نامزد دریافت جایزه

aware
آگاه، مطلع، هشیار

awareness
آگاهی، هشیاری، اطالع

awareness campaigns
نهضت های آگاه سازی، جریان های آگاه ساز

awareness program
برنامه آگاه سازی، برنامه اطالع رسانی

awareness-building
آگاه سازی

awareness-raising
آگاه سازی، توجیه؛ افزایش آگاهی، آگاهی افزایی

axial sampling 
نمونه گیری محوری

axiology
ارزش شناختی 

axiom
اصل بدیهی، اصل مسلم، قاعده کلی

axiom of perfection
اصل کمال، اصل تمامیت

axiom of selection
اصل بهگزینی

axiomatic
بدیهی، مسلم

axis of development 
محور توسعه

axis powers
دوول محور، متحدین

ayes have it over the noes 
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رأی موافق بر رأی مخالف ارجحیت دارد؛ برتری 
آرای موافق بر آرای مخالف

appealing
جذاب، خوشایند، دل انگیز؛ ملتمسانه



bachelor of arts (BA)
لیسانس، درجه کارشناسی علوم انسانی، کارشناس 

علوم انسانی
bachelor’s degree

درجه لیسانس، مدرک کارشناسی
back

حمایت کردن، پشــتیبانی کــردن، تأیید کردن؛ 
پشت، عقب 

back office
دفتر پشتیبانی، اداره پشتیبانی

back order
سفارش معوق

back pay
حقوق معوقه، حقوق عقب افتاده، دستمزد معوقه

back rent
اجاره معوقه

back street 
غیر قانونی، مخفی، مخفیانه

back to back = back-to-back
اتکایی

back to back agreement
قرارداد مضاعف، قرارداد تضامنی

back to back credit
اعتبار اتکایی، اعتبار متقابل

back to back loan
وام اتکایی

back to the village campaign
نهضت بازگشت به روستا 

back up
پشتیانی، یاری، حمایت؛ ذخیره

back-bencher
عضــو غیر دولتــی پارلمان، نماینــده عادی ]در 

مجلس[ 
backbreaking work

کار کمرشکن
backdate 

قید کردن تاریخ گذشــته روی ســند )به منظور 
عطف به ماسبق کردن آن(

backdoor
پشت پرده، مخفیانه، پنهانی

B
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backdoor activity
فعالیت غیر قانونی و پنهانی

backdoor dealings
معامالت پنهانی، ساخت و پاخت، زد و بند 

backdoor financing
تأمین اعتبار از راه های غیر معمول یا غیر مجاز

backdoor selling
فروش پنهانی، فروش مخفیانه

backed 
پشت نویسی شده؛ تضمین شــده؛ مورد حمایت، 

تأیید شده؛ با پشتوانه
backed currency

پول یا چک تضمینی، پول با پشتوانه
backed loan

وام دارای وثیقه
background

زمینه، پیشینه، سابقه موضوع
background information

اطالعات زمینه ای
background report

گزارش از وضع کلی
backing 

حمایت، پشتبانی؛ ظهرنویسی، تأیید 
backlogs

کارهای عقب افتاده، امور معوقه
backward economy 

اقتصاد عقب مانده 
backward integration

ادغام بــا واحد قبلی ]در فراینــد تولید، فروش و 
بازاریابی[، ادغام با شرکت قبل از خود

backward regions
مناطق عقب مانده 

backwardation
خسارت دیرکرد در تحویل سهام

backwarded

عقب افتاده، عقب مانده 
backwardness

عقب افتادگی، عقب ماندگی
bad bargaining position

در موضع ضعف بودن، دست پایین را داشتن 
bad cheque = bad check

چک بی محل
bad climate allowance = bad 
weather allowance

فوق العاده بدی آب و هوا، حق بدی آب و هوا
bad debt

طلــب ســوخته، طلــب صعب الوصــول، طلب 
مشکوک الوصول

bad debt cost
هزینه مطالبات مشکوک الوصول 

bad debt fund
صندوق تأمین دیون مشکوک الوصول 

bad debt reserves
ذخایر احتیاطی مطالبات مشکوک الوصول

bad debts
مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوخته 

bad debts insurance
بیمه دیون یا مطالبات مشکوک الوصول 

bad faith
سوء نیت 

bad fortune
بداقبالی؛ بخت بد، بدبختی، تیره روزی

bad health
ناخوشی، عدم سالمت 

bad loans
وام های مشکوک الوصول

bad record
سوء پیشینه، سوء سابقه 

bad reputation
سوء شهرت
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bad seller = poor seller
کاالی کم فروش

bad title 
سند مالکیت معارض

bad voting paper
برگه رأی باطل شده، رأی باطله

badge
عالمت، نشانه، آرم، مشخصه، مظهر، نماد؛ کارت 

کارگری
bad-land

زمین لم یزرع، زمین بایر
bail 

وجه الضمان، ضمانت، التزام؛ کفیل، ضامن؛ آزادی 
به قید کفالت؛ به قید ضمانت آزاد کردن 

bail bond
وجه الضمان، وجه التزام، وجه الکفاله، ضمانت نامه 

)رفع قرار توقیف(
bail out

از بحــران مالی نجات دادن؛ کمــک مالی برای 
نجات از بحران، کمک مالی نجات بخش

bailee
ضمانت پذیر، امانت ستان، امانت دار، امین 

bailiff
ضابط )عدلیه(

bailment
ودیعه گذاری، امانت گذاری، عقد ودیعه 

bailment of capital
مضاربه

bailor
ودیعه گذار، امانت گذار، امانت سپار

bailout
به قید کفیل آزاد کردن؛ کمک مالی برای نجات 
از ورشکســتگی؛ ضامن شــدن؛ کمک مالی 

نجات بخش
bailsman

ضامن

bakery
نانوایی، خبازی

bakery network
شبکه نان پزی، شبکه نانوایی

balance
مانــده، موازنه، تتمــه، تراز؛ تعــادل؛ تراز کردن، 

متعادل کردن
balance an account 

تراز کردن حساب
balance book

دفتر مانده ها
balance due

مانده معوق
balance in hand

مبلغ موجود، وجه در دسترس
balance of account

مانده حساب
balance of journals

تراز دفتر روزنامه ها
balance of payments

تراز پرداخت ها، موازنه پرداخت ها
balance of power

موازنه قدرت، توازن قدرت، موازنه قوا
balance of trade

موازنه بازرگانی، موازنه تجاری، تراز بازرگانی
balance sheet

ترازنامه، بیالن
balance sheet accounts

حساب های ترازنامه ای
balance sheet heading

سرفصل ترازنامه، عنوان ترازنامه
balance sheet items

جزئیات بیالن، ردیف های بودجه 
balanced

متوازن، موزون، متعادل
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balanced budget
بودجه متوازن، بودجه متعادل

balanced capital structure
ساختار سرمایه متوازن

balanced development
توسعه متوازن، توسعه هماهنگ

balanced growth = even growth
رشد متوازن

balanced score card
کارت امتیاز متوازن

balancing
مانده گیری؛ جرح و تعدیل، اصالح، ترمیم

balancing cash 
تتمه حساب، مابه التفاوت حساب

balancing item
قلم تراز

balancing of portfolio
توازن مجموعه دارایی، توازن پورتفوی

balancing the books
ترازگیری حساب ها، بستن دفاتر حساب

ballon interest
بهره عمده قسط

balloon
وام غیر اقساطی، وامی که یکجا تأدیه می شود

ballot
ورقه رأی، تعرفه؛ مجموع آرا؛ قرعه کشــی، رأی 

]مخفی[؛ رأی مخفی دادن 
ballot box

صندوق رأی، صندوق آرا، صندوق رأی گیری
ballot count

شمارش آرا
ballot paper

برگه رأی، ورقه رأی گیری، تعرفه
ballot vote

رأی کتبی، رأی مخفی 

ballot-counting
شمارش آرا، رأی شماری

balloting
قرعه کشی، استقراع؛ رأی گیری )مخفی(؛ انداختن 

رأی در صندوق
ballot-opening

باز کردن صندوق رأی 
ballot-rigging

تقلب در انتخابات، تقلب در رأی گیری
ban

قدغن کردن، ممنوع کردن؛ ممنوع، قدغن، منع، 
ممنوعیت؛ تحریم کردن

ban on interest
ممنوعیت ربا، ممنوعیت بهره

banana kingdom
کشور عقب مانده )به لحاظ اقتصادی و سیاسی(

banana skin
اشتباه فاحش، گاف

bandmaster
سردسته، سرکرده 

banishment = exile
تبعید، نفی بلد

bank
بانک؛ ساحل، کناره؛ در بانک گذاشتن

bank acceptance
قبولی بانکی

bank advance
تسهیالت بانکی، وام بانکی، مساعده بانکی

bank bill
حواله بانکی، برات بانکی

bank charges
کارمزد بانک، هزینه های بانکی، کارمزد بانکی

bank charter
امتیاز تأسیس بانک

bank clearings



 bank overdraft 65

اسناد تصفیة طلب
bank clerk

کارمند بانک
bank clients

ارباب رجوع بانک، مشتریان بانک 
bank commission

حق الزحمه خدمات بانکی، کارمزد بانکی 
bank correspondent

بانک طرف معامله 
bank crash

ورشکستگی ناگهانی بانکی
bank credit

اعتبار بانکی
bank debts

دیون بانک، دیون بانکی 
bank deposit

سپرده بانکی، ودیعه بانکی
bank deposit slip

قبض واریز بانکی
bank depositor protection law

قانون حمایت از سپرده گذاران بانکی
bank discount

تنزیل بانکی، تخفیف بانکی
bank draft

حواله بانکی؛ چک صادره عهده یک بانک
bank examiner

بازرس بانک
bank failure

ورشکستگی بانکی
bank for cooperatives

بانک تعاونی ها
bank giro

جیروی بانکی
bank guarantee = bank guaranty

ضمانت بانکی، سند تعهد بانکی

bank holiday
تعطیل عمومی، تعطیل بانکی، تعطیل رسمی

bank hours
ساعات کار بانک

Bank Insurance Fund (BIF)
صندوق بیمه بانک ها

bank holding company
شرکت هولدینگ بانکی

bank interest
بهره بانکی، ربح بانکی

bank investment contract
قرارداد سرمایه گذاری با ضمانت بانکی

bank law
قانون بانکی

bank lien
حق تصرف بانکی

bank line
خط اعتباری بانک، خط اعتباری بانکی

bank loan
وام بانکی

bank marketing
بازاریابی بانکی

bank merger act
قانون ادغام بانکی

bank money order
حواله بانکی

bank note
چک تضمینی؛ اسکناس

Bank of International Settle-
ments (BIS)

بانک تسویه های بین المللی
bank of issue = issuing bank

بانک ناشر اسکناس، بانک صادرکننده 
bank overdraft

اضافه برداشت از حساب بانکی
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bank paper
برات بانکی، سند بانکی

bank rate
نرخ بانکی، نرخ رسمی، تعرفه بانکی

bank reserves
اندوخته های بانک، ذخایر بانکی

bank resources
منابع بانکی، امکانات بانکی 

bank restriction
ممنوعیت تعویض پول با طال؛ محدودیت بانکی

bank run
هجوم مشــتریان بانک برای برداشــت پول های 

خود، هجوم به بانک ها، هجوم بانکی
bank service charge

کارمزد بانک
bank shares

سهام بانکی
bank statement

صورت حساب بانکی، صورت وضعیت بانکی
bank term loan

وام دوره ای بانکی
bank to bank payment

پرداخت بانک به بانک، پرداخت بین بانکی
bank transfer

انتقال بانکی
bankable

قابل پذیرش در بانک
bankable bills

اسناد بانکی، اسناد قابل تنزیل در بانک
bank-book

دفترچه بانکی
bank-charge

کارمزد بانکی
bank-counter

گیشه بانک، باجه بانک

banking and monetary laws
قوانین بانکی و صرافی، قوانین بانکی و پولی

banking arrangement
ترتیبات بانکی، تمهیدات بانکی

banking charges
هزینه های بانکی، کارمزد بانکی 

banker
بانکدار

banking and exchange business
عملیات بانکی و صرافی

banker’s bill
برات بانکی

banker’s draft
حواله بانکی 

banker’s lien
حق بانک در تصرف )ملک بدهکار(

banker’s order
حواله عهده بانک

banker’s reference
مرجع اطالعات بانکی؛ معرف بانکدار

bankers bank
بانک بانکداران، بانک مرکزی

bank–guaranteed check
چک تضمین شده بانکی

banking
بانکداری؛ کار بانکی

banking company
شرکت بانکداری

banking crisis
بحران بانکی

banking failure
ورشکستگی بانکی، عجز بانکی

banking firm
مؤسسه بانکی، مؤسسه بانکداری

banking industry



 bare owner 67

صنعت بانکداری
banking institution 

مؤسسه بانکی
banking law

قانون بانکداری
banking network

شبکه بانکداری، شبکه بانکی
banking permit

مجوز فعالیت بانکی
banking sector

بخش بانکداری، بخش بانکی
banking surety

تضمین بانکی، ضمانت بانکی
banking transactions

عملیات بانکی، معامالت بانکی
bankrupt 

ورشکسته
bankruptcy

ورشکستگی
bankruptcy act

قانون ورشکستگی
bankruptcy committee

کمیته رسیدگی به امور ورشکستگی
bankruptcy notice

اظهارنامه ورشکستگی، اعالن ورشکستگی، حکم 
ورشکستگی

bankruptcy petition
تقاضای اعالم ورشکســتگی بدهکار، دادخواست 

ورشکستگی 
bankruptcy proceedings

تشــریفات ورشکســتگی، مراحل رســیدگی به 
ورشکستگی

banks for cooperative
بانک های تعاونی، بانک های تعاون

banks liabilities

دیون یا تعهدات بانکی، بدهی های بانکی
banks’ branches

شعب بانک ها
banned 

ممنوع، تحت تحریم، قدغن
banned from going abroad 

ممنوع الخروج 
banner

پرچم، علم، بیرق، شعار، نشان
banning

منع، تحریم؛ ممنوع کردن، قدغن کردن
banning-order

حکم تحریم، فرمان منع
bar

شــمش، میله، تیرچــه؛ مانع، ســد راه؛ وکالی 
دادگستری؛ مانع شدن؛ منع کردن

Bar Association
کانون وکال

bar chart
نمودار ستونی، نمودار میله ای

bar code
بارکد، بهانما 

Bar Council
شورای کانون وکال 

barbarian
بی فرهنگ، بی تمدن، بربر، وحشی

barbarism
جاهلیت، بربریت، وحشی گری

barbarization
فرهنگ زدایی، تمدن زدایی

bare contract 
عقد غیر معوض

bare land 
زمین بایر 

bare owner
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مالک بدون حق انتفاع
bare subsistence

زندگی بخور و نمیر
bare trust

تولیت ساده 
bargain

چانه زنی، مذاکره؛ چانه؛ معامله؛ داد و ســتد؛ چانه 
زدن، مذاکره کردن

bargain buying
معامله شیرین

bargain counter
پیشخوان اجناس حراجی

bargain hunter
بزخر، ارزان خر

bargain price
قیمت حراجی، قیمت استثنایی، نازل ترین قیمت

bargain sale
فروش حراجی، فروش به قیمت حراج

bargainee
خریدار، مشتری

bargainer
فروشنده، معامله گر

bargaining 
چانه زنی، مذاکره 

bargaining position
موضع ]در مذاکره و غیره[

bargaining power
قدرت چانه زنی

barker
مشــتری جمع کن، جارچی، جــارزن ]در حراج و 

غیره[
barn

انبار علوفه، کاهدان، انبــار غله؛ طویله، گاودانی؛ 
جایگاه دام، انبار علوفه

barnyard

حیات طویله
barratry 

قبول رشوه توسط قاضی، ارتشا
barred 

ممنوع، ممنوع از اقامه 
barred by limitation 

مشمول مرور زمان، منقضی 
barred by statute = statute-
barred

مشمول مرور زمان
barrel

بشکه 
barren land

اراضی موات
barrier

مانع، راه بند
barriers to entry

موانع ورود 
barriers to trade

موانع تجارت
barrister

وکیل دعاوی، وکیل مدافع
barrow

خاک کش، زنبه؛ فرقون؛ گاری دستی
barter economy

اقتصاد تهاتری، اقتصاد مبادله کاالیی
barter system

نظام معامله پایاپای، نظام تهاتری
base

مبنا، پایه، شالوده، بنیاد؛ پایگاه
base metals

فلزات کم بها 
base pay = basic salary

حقوق پایه، حقوق مبنا
base period
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دوره مبنا، دوره پایه
base price

قیمت مبنا، قیمت پایه، قیمت مأخذ
base rate

نرخ بهره پایه، نرخ پایه، نرخ مبنا
base salary = base pay

پایه حقوق، حقوق پایه 
base stock

موجودی مبنا، موجودی پایه
base year

سال پایه، سال مبنا
base-level institution

نهاد پایه، نهاد اولیه 
baseline data

اطالعات پایه، داده های مبنا
baseline study

مطالعه پایه
baseline survey

پیمایش پایه، ارزیابی پایه ای
basement

زیرزمین ]ساختمان[
basement price

قیمت پایه، پایین ترین قیمت
base-point pricing

قیمت گذاری پایه
basic

اولیه، اساسی، اصلی، بنیادی، مقدماتی
basic activity

فعالیت پایه
basic commodities

کاالهای اساسی
basic consumer goods

کاالهای مصرفی اساسی
basic crops

محصوالت اساسی کشاورزی

basic data
داده های پایه

basic education
آموزش پایه

basic food
مواد غذایی اساسی

basic food requirements
نیازهای غذایی پایه، مایحتاج غذایی

basic health issues
مبانی بهداشت و سالمت

basic health services 
خدمات پایه سالمت 

basic industries
صنایع پایه

basic literacy
سواد پایه، سواد آموزی پایه

basic necessities
نیازمندی های اساســی، مایحتــاج اولیه، الزامات 

اساسی
basic needs

نیازهای پایه، نیازهای اساسی، مایحتاج اولیه 
basic norms of cooperatives

معیارهــای اولیه تعاونی ها، هنجارهای اساســی 
حاکم بر تعاونی ها

basic of taxation 
مبنای مالیات ) بندی(

basic philosophy
فلسفه اولیه، فلسفه بنیادین

basic principles
اصول بنیادین، اصول اولیه

basic research
پژوهش پایه، تحقیقات بنیادی

basic rights
حقوق اساسی، حقوق اولیه، حقوق ابتدایی

basic salary
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حقوق پایه، حقوق مبنا
basic savings

سپرده های اولیه، سپرده های پایه
basic sciences

علوم پایه
basic services 

خدمات پایه
basic standard cost

قیمت پایه، قیمت پایه استاندارد
basic surplus

مازاد اساسی
basic training

آموزش پایه 
basic wage rate

نرخ مزد پایه
basic yield

بازده اساسی، عملکرد پایه
basics

اصول، مبانی؛ مقدمات
basin irrigation = submerge ir-
rigation

آبیاری غرقابی
basing-point price

قیمت تمام شده کاال )در محل تولید(
basing rate

نرخ اولیه، نرخ مبنا، نرخ مبنایی، تعرفه مبنا
basis

اصل، اساس، مبنا، پایه، شالوده، بنیاد
basis of assessment

مبنای ارزیابی
basis of computation

مبنای محاسبه
basis of tax

مأخذ مالیات
basis price

بهای پایه، قیمت مبدأ
basket

سبد، زنبیل
basket of currencies 

سبد ارزی
basket purchase

خرید سبد کاالیی، خرید سرهم؛ خرید کلی بدون 
محاسبه جزئیات

basket weaver
سبدباف

basket-making
سبد سازی، سبدبافی

basket-weaving
سبدبافی

batch costing
تعیین قیمت سفارش کاال؛ هزینه یابی دسته ای

batch production
تولید کلی، تولید دسته ای، تولید انبوه

battery farm
مرغداری ]محل پرورش مرغ[

battery farming
مرغداری، پرورش مرغ

battery hen
جوجه پرورشی

bazaar
بازار، بازار روز؛ بازار خیریه، فروش خیریه 

bazaar shares
سهام صوری

be in demand
خریدار داشــتن، مطلوب بودن، مورد تقاضا بودن، 

بازار داشتن، مشتری داشتن
be of age

کبیر بودن، به سن قانونی رسیدن 
be on the dole

مشمول بیمه بیکاری بودن 
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be under age 
صغیر بودن، زیر سن قانونی بودن 

beach seines cooperative = pare 
cooperative

تعاونی پره
bear delay 

معطل شدن، دچار معطلی شدن
bear in mind

در نظر داشتن، به خاطر داشتن
bear market

بازار پیش فروش کننده )در جهت تنزل(، بازار رو 
به افت، بازار افتان، بازار راکد ]بورس[

bear spread
دامنک افتان

bear raid 
هجوم برای فروش ]بورس[، تهاجم افتان

bear sale
سلف فروشی، سلم فروشی، فروش سلف

bear seller 
سلف فروش، سلم فروش

bearer shares
سهام بی نام

bear to witness
گواهی دادن، شهادت دادن

bearable
قابل تحمل، برتافتنی

bearer
حامل، دارنده، آورنده

bearer bonds
اوراق قرضه بی نام

bearer forms
اوراق بهادار بی نام 

bearer check = bearer cheque
چک در وجه حامل

bearer instrument 

سند در وجه حامل 
bearer script

گواهی موقت مالکیت سهام
bearer securities

اوراق بهادار بی نام
bearing burden of loss

متحمل خسارت شدن، تقبل خسارت 
bearish 

رو به تنزل، نزولی، افتان
become effective 

الزم االجرا شدن، به مرحله اجرا درآمدن 
become obsolete 

منسوخ شدن، از حیز انتفاع خارج شدن
becoming incorporated

کسب شخصیت حقوقی 
bedding plant

گل و گیاه باغچه ای 
beef

گوشت گاو؛ گاو گوشتی، گاو پرواری
beef breeds

نژادهای گاو گوشتی
beef cattle = beef cow

گوساله گوشتی، گاو گوشتی، دام گوشتی
beef cattle breeding

پرورش گاو گوشتی
beef herd

دام گوشتی
beef herd cooperatives

تعاونی های دام های گوشتی
bee-keeper = bee-raiser 

زنبوردار
bee-keeping = bee-raising = api-
culture

زنبورداری، پرورش زنبور
befitting
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درخور، مناسب، شایسته، برازنده
before official authorities

نزد مأمورین یا مقامات رسمی
beggar

گدا، سائل
beggar-the-neighbor

سیاست فقیر سازی همسایه
beggary

گدایی، تکدی؛ افالس، تهیدستی
beginner

مبتدی، نو آمــوز، تازه کار؛ آغاز کننده، مســبب، 
آغازگر، شروع کننده

behavior adaptation
انطباق رفتاری

behavior expectations
انتظارات رفتاری

behavior matrix
ماتریس رفتاری

behavior modification
تعدیل رفتار، اصالح رفتار

behavior sciences
علوم رفتاری

behavioral analysis 
تحلیل رفتار، رفتارکاوی

behavioral modeling of entrepre-
neurship

الگو سازی رفتاری کارآفرینی
behaviorism

رفتارگرایی
behaviorist

رفتارگرا، رفتارنگر، پیرو اصالت رفتار
behind closed doors

پشت درهای بسته، غیر علنی 
behind schedule

از برنامه عقب بودن، دیرتر از برنامه تنظیمی

Beijing Joint Declaration
بیانیه مشترک پکن

belief 
باور، عقیده، ایمان، اعتقاد؛ عقاید ]در جمع[

belief in cooperative 
باور تعاون 

belongings
اموال، مایملک، دارایی، هست و نیست؛ متعلقات؛ 

خویشاوندان، متعلقان
below

زیر، پایین، پایین تر از، کمتر از
below-mentiond

که در ذیل آمده است، ذیل الذکر
believe
ایمان داشتن، باور داشتن، معتقد بودن، قائل بودن
belong

تعلق داشتن، متعلق بودن، احساس تعلق کردن
below par
کمتر از ارزش اسمی، زیر بهای اسمی، زیر قیمت
below par rating 

نرخ گذاری زیر قیمت 
below the expectation

پایین تر از حد انتظار
below the line

زیر خط، پایین خط 
below the mark

واجد شــرایط نبودن، زیر استاندارد بودن؛ مناسب 
نبودن

below the poverty line
زیر خط فقر

below-market rate
زیر نرخ بازار، پایین تر از نرخ بازار

belt production
تولید زنجیره ای

belt way
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جاده کمربندی، کنارگذر
belt-tightening measures

تدابیر سخت گیرانه )اقتصادی(
belt-tightening

ریاضت )اقتصادی(، صرفه جویی شدید
bench trial 

محاکمه بدون حضور هیأت منصفه 
bench warrant 

حکم جلب، حکم دستگیری 
benchmark

معیار، نشانه، انگپایه، سنجه، محک؛ محک زدن، 
ری گذاری

benchmark rate
نرخ مرجع

bench-marking = benchmarking
ری گذاری، محک زنی، معیاریابی، عیار سنجی

benefaction
نیکو کاری، احســان، خیرات، کار خیر؛ بخشش، 

هبه، وقف
benefactor

نیکوکار، خّیر، بانی خیر، واقف، واهب
benefice

تیول، موقوفه، درآمد موقوفات
beneficial ownership

مالکیت نسبت به منافع
beneficiary

بهره بردار، منتفع، مخاطب، ذی نفع
beneficiary assessment 

ارزیابی بهره داران
beneficiary certificate

گواهی ذی نفع
beneficiary community

جامعه بهره بردار
benefit 

فایده، نفع، سود، منفعت، امتیاز، بهره؛ سود بردن، 

بهره مند شدن، نفع کردن، منتفع شدن؛ انتفاع
benefit in kind

سود غیر نقدی
benefit principle

اصل انتفاع، اصل فایده
benefit tax

مالیات بر سود
benefit-cost analysis 

تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده
benefits 

منافع، مزایا، محاسن، فواید
benefits in kind

مزایای غیر نقدی 
benefits of growth

منافع حاصل از رشد
benefits principle of taxation

اصل انتفاع در پرداخت مالیات
benefits society

انجمن خیریه
Benelux

بنلوکس ]پیمان گمرکی و اقتصادی بین بلژیک، 
هلند و لوکزامبورگ[

bequeath
به ارث گذاشــتن )مال منقول(، تملیک مال از راه 

وصیت؛ به ارث بردن
bequest

ســهم االرث ]ماترک غیر منقول[؛ میراث، ترکه، 
ارثیه؛ هبه

Bernard Laverne 
برنارد الورن 

besiege
محاصره، احاطه

bespoken
سفارشی

best practice
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کارکرد برگزیده، کارکرد نمونه، شیوه برتر، شیوه 
عالی، عالی روش

best practice organization
ســازمان عالی روش، سازمان نمونه ]از نظر شیوه 

و عملکرد[
best seller = best selling

پرفروش
best-profit output
محصول واجد باالترین سود، پرسودترین محصول
best-profit point

نقطه بهترین قیمت، نقطه باالترین سود
beta coefficient

ضریب بتا
better farming practice

به زراعی، روش به زراعی
better practice
کارکرد برتر، شیوه ممتاز، ممتازروش، روش بهینه
better practice organization

سازمان ممتازروش، سازمان بهینه روش
betterment

بهســازی؛ ترقی قیمــت ملک ]بر اثــر افزودن 
ساختمان یا انجام تعمیرات اساسی[؛ تبدیل به 

احسن
betterment of living conditions

بهبود شرایط زندگی
betterment tax

مالیات بهسازی
better-off

مرفه، متمکن
betting

شرط بندی
betting shop

مؤسسه شرط بندی
between group

بین گروهی

beyond competency
خارج از حوزه صالحیت

beyond control
خارج از کنترل، خارج از اراده، خارج از حد اختیار
beyond jurisdiction 

خارج از حوزه صالحیت 
beyond measure

بیش از حد، زیاده از حد
biannual 

نیم ساالنه، سالی دوبار، شش ماهانه
bias

سوگیری، اعمال نظر، تورش، اریب
biased

مغــرض، جانبدار، متمایل بــه یک طرف؛ غرض 
ورزانه، سوگیرانه، جانبدارانه، سودار

biased sample 
نمونه سودار 

biased sampling
نمونه گیری اریبی، نمونه گیری سودار

bicultural
دو فرهنگی

bid
پیشــنهاد )مناقصه یــا مزایده(؛ پیشــنهاد خرید؛ 

مزایده، مناقصه
bid bond

وجه الضمان، ضمانت نامه یا ســپرده شــرکت در 
حراج ]مزایده یا مناقصه[؛ قولنامه

bid price
قیمت پیشنهادی خرید، مبلغ پیشنهادی مناقصه

bidder = outbidder
شرکت کننده در مناقصه یا مزایده؛ پیشنهاد دهنده 

قیمت ]در مناقصه یا مزایده[
bidding

پیشنهاد ]در مناقصه یا حراج[
bidding documents = tender 
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documents
اسناد مناقصه

bidding strategy
راهبرد مناقصه و مزایده

bi-directional flows
جریان های دو سویه

bi-disciplinary
دو رشته ای

bids and tenders exception com-
mittee = bid and auction aban-
doning board

هیأت ترک تشریفات مزایده و مناقصه
bids and tenders exemption = 
bids and tenders exception

ترک تشریفات مزایده و مناقصه
biennial

دو ساالنه، دو سال یک بار
big bang

تحول پر سر و صدا
Big Board

تاالر بزرگ ]نام غیر رسمی بورس نیویورک[
big business

معامله کالن، تجارت کالن، کسب و کار پردرآمد؛ 
شرکت بزرگ؛ کاسبی پردرآمد

Big Five
پنج بانک معتبر انگلستان؛ غول های پنج گانه؛ پنج 

دولت بزرگ عضو شورای امنیت
Big Four

چهار غول حسابداری ]ایاالت متحده[
big loss

ضرر بزرگ، خسارت هنگفت
big shot = big wig

کله گنــده، آدم کله گنده، دانه درشــت، دم کلفت 
]شخص، آدم[

big-box stores
فروشگاه های چند منظوره

bilateral
دوجانبه، دوسویه

bilateral agreement
موافقت دوجانبه، توافق دوجانبه، قرارداد دوجانبه

bilateral communication
ارتباط دوسویه، ارتباط دوجانبه

bilateral contract
عقد معاوضی، عقد ملزم طرفین

bilateral cooperation
همکاری دوجانبه

bilateral monopoly
انحصار دوجانبه

bilateral treaty
معاهده دوجانبه

bilateral trade
تجارت دوجانبه، داد و ستد متقابل

bilateralism
دوجانبه گرایی

bilaterals
شرکت ها یا نهادهای دوجانبه

bilinear
دو خطی

bill
دادخواســت، الیحه؛ ســند مالی؛ گزارش جریان 
دعوی؛ الیحه قانونی، سند، برات؛ صورت حساب
bill after date

برات مهلت دار
bill against payment

سند در مقابل پرداخت
bill book

دفتر بروات
bill collection

وصول هزینه ها
bill for collection

برات وصولی
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bill for discount
برات تنزیل؛ اسناد تنزیل ]در جمع[

bill for negotiation
برات قابل معامله

bill head
سربرگ 

bill holder
برات دار

bill in suspense
برات معلق

bill of attainder
الیحه ســلب حقوق مدنی، الیحه مصادره اموال 

خائنین
bill of charge

قرار اتهام
bill of costs

صورت هزینه دادرسی؛ صورت هزینه ها
bill of entry

اعالمیه تفصیلی؛ اظهارنامه گمرکی
bill of exchange

برات ارزی، حواله ارزی
bill of fare

هزینه سفر؛ صورت هزینه سفر
bill of guarantee

ضمانت نامه 
bill of health

گواهی بهداشت، پروانه بهداشت، گواهی صحت 
مزاج

Bill of Human Rights
اعالمیه حقوق بشر

bill of imprest
حواله پیش دریافت

bill of indictment
کیفر خواست، ادعانامه

bill of law

الیحه قانونی؛ پیش نویس قانون
bill of lading (BL)

بارنامه
bill of material

صورت ریز مواد 
bill of parcels

صورت کاالها
bill of particulars

صورت جزئیات، ریز مشخصات؛ الیحه توجیهی، 
خالصه دعوی ]حقوق[

bill of quantity
فهرست بها، فهرست مقادیر

bill of rights
منشور حقوق

bill of sale
بیع نامه، گواهی یا سند فروش، فروش نامه

bill of sight
برات دیداری

bill of store
صورت ریز انبار

bill of tax = tax return
اظهارنامه مالیاتی

bill of trade
برات تجاری

bill of usance 
برات مدت دار

bill payable
سند قابل پرداخت، برات پرداختی

bill payable at sight
برات دیداری

bill payable book
دفتر روزانه اسناد پرداختنی

bill to order 
سند به حواله کرد

billionaire
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بیلیاردر
bills receivable 

بروات دریافتی
bimetallism

نظام دو فلزی
bin card

کارت معرف محتویات کانتینر
binary system

نظام دودویی، سیستم دوتایی، نظام پایه دو 
bind 

ملزم کردن، متعهد ســاختن، تعهد گرفتن، التزام 
گرفتن؛ صحافی؛ صحافی کردن

bind bond
سند ضمانت، وجه الضمان، سند قبول پرداخت

binder 
بیمه نامه موقت؛ قولنامه؛ صحاف؛ پوشه، کالسور؛ 

کمباین ]کشاورزی[
binding

الزام آور، الزم االجرا، تعهدآور، الزم االتباع
binding agreement

عقد الزم، قرارداد الزام آور
binding bills

اسناد تعهدآور
binding clause

شرط یا بند الزام آور، قید الزام آور، قید التزام
binding contract

قرارداد الزام آور؛ عقد الزم ]حقوق[
binding decision

تصمیم الزم االجرا
binding force = legal force

سندیت
binding instruments 

اسناد تعهدآور 
binding papers

اوراق تعهدآور )دولتی( 

biodiversity 
تنوع زیستی

bio-economy 
زیست اقتصاد، اقتصاد زیستی

bioenergy 
انرژی زیستی

bio-fertilizer
کود زیستی

biogas 
بیوگاز، زیست گاز 

biological agriculture 
کشاورزی بیولوژیک 

biological interest rate
نرخ بهره حیاتی

biological resources
منابع زیستی

biomass 
زیست توده 

biomass power plant
نیروگاه تولید برق از زیســت توده، نیروگاه زیست 

توده ای
biometry

زیست سنجی
biosocial 

زیستمانی، زیستی ـ اجتماعی
bio-social model of entrepreneur-
ship

الگوی زیستی ـ اجتماعی کارآفرینی
biostatistics

آمار زیستی، زیست آمار، آمار و ارقام حیاتی
biotechnology

زیست فناوری، فناوری زیستی
bipartisanship 

نظام دو حزبی
bipartite
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قــرارداد دوجانبــه، قــرارداد دارای دو طــرف؛ 
دوجانبه گرایی

bi-party system 
نظام دو حزبی 

bipolar system
نظام دو قطبی

birdseed
دان، خوراک طیور، دانه، ارزن

birth certificate
گواهی والدت، گواهی تولد، شناسنامه، سجل

birth control
کنترل موالید، کنترل زاد و ولد

birth rate
نرخ موالید، نرخ زاد و ولد 

birthplace 
محل تولد، زادگاه 

birthright
حق طبیعی، حق مسلم؛ حق اوالد ارشد

bitter criticism
انتقاد تند، انتقاد شدیداللحن، انتقاد کوبنده

bi-weekly magazine
دوهفته نامه

black art
جادو و جنبل، سحر و جادو

black economy
اقتصــاد بازار ســیاه، اقتصاد غیر مجــاز، اقتصاد 

زیرزمینی
black exchange rate

نرخ ارز در بازار سیاه
black letter law

اصول قضایی بنیادی 
black list

لیست سیاه، فهرست سیاه
black mail = blackmail

اخاذی، باج خواهی، حق الســکوت؛ اخاذی کردن، 

مرعوب ساختن
black market

بازار سیاه
black marketeer 

دالل بازار سیاه
black marketer

کاسب بازار سیاه، تاجر بازار سیاه
black money

پول سیاه، پول بی ارزش
black out
قطع کامل برق، خاموشی؛ جلوگیری از درج خبر

black panther
عضو جنبش سیاهان

black power
جنبش سیاهان، جنبش حقوق سیاهان

black-coat
کارمندی، اداری، دفتری، پشت میز نشینی

black-coat worker
کارمند، نیروی پشت میز نشین

blackleg
اعتصاب شکن

blackmailing
اخاذی، باج گیری، باج خواهی

blackmailer
باج گیر، اخاذ، حق السکوت گیر

blackout
جلوگیری از درج خبر، سانســور؛ قطع کامل برق، 

خاموشی
blacksmith

آهنگر، آهنگری
blameless 

بی تقصیر، بی گناه
blame 

تقصیر، توبیخ، سرزنش، نکوهش؛ سرزنش کردن، 
توبیخ کردن
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blank
سفید، ننوشته؛ ورقه پوچ؛ خالی ؛ بدون قید مبلغ

blank acceptance
پذیرش بدون تضمین

blank bill
برات حامل، برات سفید

blank check = blank cheque
چک سفید امضا

blank credit
اعتبــار بدون وثیقه، اعتبار بدون پوشــش، اعتبار 

بدون تضمین
blank endorsement

ظهرنویســی بدون ذکر نام حامل، پشت نویســی 
سفید، ظهرنویسی بی نام 

blank power
وکالت سفید امضا

blank vote
رأی سفید، رأی پوچ، رأی نانوشته

blanket
جامع، فراگیر، همه جانبه، کلی، نامحدود؛ پوشش، 

پتو، رو انداز
blanket agreement

توافق جامع، موافقت فراگیر و همه جانبه 
blanket clause

شرط عمومی 
blanket coverage 

پوشش تبلیغاتی یا خبری فراگیر
blanket insurance policy 

بیمه نامه کلی 
blanket mortgage

رهن کلی، رهن عمومی
blanket order

سفارش کلی
blanket policy

بیمه نامه کلی، بیمه نامه عمومی

blanket rate
نرخ عمومی، نرخ کلی

blanket statement
صورت وضعیت عمومی

blanket tax holiday
معافیت مالیاتی عمومی

blast furnace
کوره بلند

blessing
رحمت، برکت، نعمت، موهبت 

blighted
آفت زده

blighted area
منطقه از نظر افتاده؛ منطقه آفت زده

blind entry
ثبت بدون توضیح

bloc
جبهه، گروه، گروهی؛ بلوک؛ اتحادیه

block
مسدود کردن )حساب(؛ دهستان؛ مجموعه، دسته، 
بســته؛ بلوکه کردن؛ متوقف کردن، بند آوردن؛ 

بلوک، قطعه؛ سد، مانع
block diagram

نمودار بلوکی
block discounting

تنزیل یکجا
block grant

اعانه غیر مستمر؛ کمک یکجا
block of rental flats 

مجتمع آپارتمان های استیجاری 
block of stocks

دسته سهام، مجموعه سهام، بلوک سهام
block offer

عرضه عمده و یکجا
block release
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مرخصی آموزشی
block trader

کارگزار عمده، تاجر عمده
block trading

معامله عمده، تجارت عمده، معامله بلوکی
block vote

رأی نسبی، رأی اعتباری، رأی یکجا
blocked

بلوکه شده، مسدود شده 
blocked account

حساب مسدود 
blocked asset

دارایی مسدود شده 
blood money 

دیه، خون بها
blood relation 

رابطه نََسبی
blood sucker

زالوصفت، خون آشام
blue chip
سهام مرغوب ]در جمع[؛ شرکت معتبر و سود آور
blue chips

سهام ممتاز، ســهام مطمئن، سهام معتبر، سهام 
پرسود

Blue Revolution
انقالب آبی

blue sky law
قانون حمایت از سرمایه داران در قبال خرید سهام 

مخاطره آمیز
blue sky laws

قوانین آســمان صاف، قانون آسمان آبی ]حمایت 
برابــر  در  بهــادار  اوراق  ســرمایه گذاران  از 

کالهبرداری[
blue-collar

کارگر، کســی که کار بدنی انجام می دهد، طبقه 

کارگر
blueprint

دســتورالعمل مآبانه، از پیش تعیین شده؛ الگوی 
کلیشه ای؛ طرح کلی، طرح اولیه

blueprint approach
رویکــرد از پیــش تعیین شــده، رهیافت ثابت و 

مشخص، رویکرد دستورالعمل مآبانه
blueprint for action

دستورالعمل اجرا 
blue-ribbon

عالی، درجه یک 
board

هیأت، شورا، کمیته، هیأت مدیره، هیأت رییسه
board candidate

کاندیــدای هیأت مدیــره، نامــزد عضویــت در 
هیأت مدیره 

board chair = board chairman
رییس هیأت مدیره 

board fire 
اخراج از عضویت هیأت مدیره

board functions
وظایف هیأت مدیره 

board meeting
جلسه هیأت مدیره 

board meetings
جلسات هیأت مدیره

board member
عضو هیأت مدیره، عضو هیأت رییسه

board members
اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت رییسه

board of conciliation
هیأت حل اختــالف )به منظور پیــش گیری از 

اعتصاب(
board of control

هیأت نظارت
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board of directors’ minutes book
دفتر صورت جلسات هیأت مدیره

board of directors’ report
گزارش هیأت مدیره

board of enquiry = board of 
inquiry

هیأت تحقیق و تفحص
board of examiners

هیأت ممتحنه؛ گروه باز رسان، هیأت بازرسی
board of governors

هیأت رییسه، شورای مدیران 
board of inspectors

هیأت باز رسان، هیأت بازرسی
board of management

هیأت مدیره
board of referees

شورای حکمیت، شورای داوری
board of representatives

مجمع  نمایندگان،  هیأت مدیره  نمایندگان،  هیأت 
نمایندگان

board of trade
هیأت بازرگانی؛ صفحه آگهی تجاری ]در نشریات[
board of trustees

هیأت امنا
board performance

عملکرد هیأت مدیره
board room

اتاق جلسات هیأت مدیره
boarder

شاگرد شبانه روزی
board-executive relationship

رابطه هیأت مدیره و کارکنان 
boarding house

خانه شبانه روزی، پانسیون، خوابگاه 
boarding school

مدرسه شبانه روزی 
board-member relationship

رابطه هیأت مدیره و اعضا 
bodily harm

ضرب و جرح، ضرب و شتم ]حقوق[
body 

واحد، نهاد، مؤسسه، تشکیالت؛ مجموعه؛ هیأت، 
گروه؛ بدن، جسم

body corporate
شخص حقوقی، شخصیت حقوقی

body of electors
مجموعه رأی دهندگان

body of laws
مجموعه قوانین

body politic
ملت و دولت؛ جامعه سیاسی؛ واحد سیاسی؛ دولت
bogus 
جعلی، تقلبی، ساختگی؛ کاذب، دروغین، صوری

bogus company 
شرکت صوری

boilerplate 
متحدالشکل، استاندارد، یکنواخت 

boilerplate clause
شرط استاندارد ]در قرارداد[

bona fide
با حسن نیت، از روی حسن نیت؛ حسن نیت

bona fide holder
دارنده مجاز

bond
ســند قرضه، اوراق بهــادار؛ ضمانت نامه؛ التزام؛ 

پیوند، علقه، الفت
bond bearer

حامل سند قرضه، دارنده اوراق بهادار
bond creditor

طلبکار موثق به قرضه
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bond holder
دارنده اوراق قرضه، صاحب اوراق بهادار

bond market
بازار اوراق قرضه، بازار اسناد قرضه

bond mutual fund
صندوق سرمایه گذاری اوراق قرضه

bond power
برگ انتقال اوراق قرضه

bond note
مفاصا حساب مالیاتی 

bond premium
قرضه با صرف، اوراق قرضه ممتاز

bond rating
رده بندی اوراق قرضه

bond redemptions
بازخرید اوراق قرضه در سررسید

bond warrant 
رسید انبار عمومی؛ مجوز پرداخت 

bond washing
معامله صوری اوراق قرضه

bond yield
بازده اوراق قرضه، ثمر اوراق قرضه

bondage
بردگی، بندگی، انقیاد، رعیتی، بیگاری

bonded 
ضمانت شده، تضمینی، متکی به وثیقه، وثیقه دار، 

دارای پشتوانه تضمینی
bonded debt
دین اسنادی، دین مورد تعهد، بدهی ضمانت شده
bonded good 

کاالهای مشــمول حقوق گمرکی، کاالهای زیر 
کلید گمرک

bonded indebtedness
بدهی ضمانت شده 

bonded labor

کار گرویی 
bonded warehouse

انبار گمرک؛ انبار کاالهای گرویی
bonder 

متصدی گمرک؛ انباردار 
bondman

ضامن، ضمانت کننده
bonds fund

صندوق اوراق وام، صندوق سند قرضه
bonds of equal value

قطعات سهام متساوی القیمت
bonus

پــاداش قرضــه؛ کمک هزینــه؛ انعــام، پاداش 
حق االمتیاز، جایزه، پرداخت اضافی

bonus interest
جایزه بهره، بهره جایزه ای

bonus issue
انتشار سهام جایزه 

bonus on shares
پاداش سهام، جایزه سهام

bonus plan
طرح پاداش، طرح تشویق

bonus shares
سهام پاداش، سهام تشویقی، سهام جایزه، سهام 

رایگان
bonus-penalty contract

قرارداد پاداش ـ جریمه 
book

کتــاب، دفتر روزانه؛ ثبت کــردن، جا رزرو کردن 
]برای هتل، هواپیما و...[

book accounts
حساب های دفتری

book balance
تراز دفتری

book credit
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اعتبار ثبتی
book debts

دیون دفتری، بدهی دفتری
book entry

قلم ثبت شده در دفتر 
book liabilities

تعهدات دفتری، بدهی های دفتری
book loss and profit

سود و زیان دفتری
book of accounts

دفتر حسابداری
book of samples

بروشور، کاتالوگ
book profit

سود دفتری
book stall

دکه کتاب فروشی، دکه روزنامه فروشی
book value

ارزش دفتری
book value of stock

ارزش دفتری سهام 
book value per share

ارزش دفتری هر سهم
booking

نگهداری جا، رزرو جا؛ رزرو کردن، ثبت کردن
booking clerk

متصدی رزرو، بلیت فروش
booking office

بلیت فروشی، باجه فروش بلیت، دفتر رزرو
book-keeper

دفتردار، دفتر نویس
book-keeping

دفترداری
book-keeping section

دایره محاسبات 

book-keeping voucher
سند هزینه حسابداری

books and accounts
دفاتر و محاسبات

books and documents
دفاتر و اسناد )مالی(

books inspection
بازرسی دفاتر و اسناد

books of accounts
دفاتر حسابداری، دفاتر حساب

boom
ترقی ناگهانی، رونق، شکوفایی

boom market
بازار پر رونق، بازار داغ، بازارگرم

boomdoggling
کارافزایی، کارتراشی

boomerang
مقابله با قیمت شــکنی، ضد قیمت شــکنی، ضد 

بازارشکنی؛ بومرنگ
boot strapping

خودراه اندازی، خودگردان سازی
booth

باجه، کیوسک، اتاقک، دکه 
bordermen cooperative

شرکت تعاونی مرزنشینان
border market

بازارچه مرزی، بازار مرزی
border trade

داد و ستد مرزی، تجارت مرزی
borderer = borderman

مرزنشین
borderline

سرحدات، خط مرزی
borderline entrepreneur

در مرز کارآفرین بودن
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borough council
انجمن ده، شورای ده

borough justice
خانه انصاف

borrow
وام گرفتن، عاریت گرفتن، قرض گرفتن

borrow on mortgage 
وام گرفتن در ازای وثیقه، وام وثیقه ای

borrowed capital
سرمایه استقراضی، سرمایه وامی

borrowed funds
وجوه استقراضی

borrowed reserves
اندوخته های استقراضی

borrower
قرض کننده، وام گیرنده، وام خواه

borrowing
اســتقراض، قــرض؛ قرض کــردن، وام گرفتن؛ 

عاریت گرفتن
borrowing power

قدرت استقراض
borrowing rate

نرخ بهره وام؛ هزینه استقراض
borrowing restriction

محدودیت استقراض
boss

رییس، مدیر؛ آقا باالسر
botanical garden

باغ گیاه شناسی
botanist

گیاه شناس
botany = botanical

گیاه شناسی، گیاه شناختی
botching 

تخریب اموال عمومی

bottleneck
تنگنا، گلوگاه، عامل کندکننده

bottleneck inflation
تورم ناشی از تنگنای اقتصادی

bottom income deciles
پایین درآمــدی، دهک های درآمدی  دهک های 

پایین
bottom line

حاصل کار، نتیجه؛ عامل اصلی، نتیجه نهایی؛ جمع 
درآمد، درآمد خالص؛ جان کالم، لُب مطلب

bottom price
کف قیمت، پایین ترین قیمت، کمینه قیمت

bottom-end product 
محصول نهایی

bottom-up approach
رویکــرد پایین به باال، رویکرد مشــارکتی؛ خرد 

نگری در سرمایه گذاری ]مالی[
bottom-up authority

اختیار از پایین به باال؛ تشکیالت مشارکتی
bottom-up planning 

برنامه ریزی پایین به باال 
bought day book

دفتر خرید روزانه 
bought note

صورت خرید سهام
bounced check

چک برگشتی
boundary

مرز، سرحد، حدود؛ خط مرزی، حدود و ثغور
boundary marking 

افراز، تفکیک ملک مشاع 
boundary of jurisdiction

محدوده تحت پوشش، حوزه اختیارات
bounded

محدود؛ مکلف، موظف
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bounded rationality
عقالنیت محدود، محدودیت عقالنی

bounds
حدود و ثغور

bounties
کمک اقتصادی دولت، تشویق صنایع و بازرگانی 

از سوی دولت
bounty

کمک بالعوض؛ پاداش، جایزه
bourgeois

سرمایه دار، سوداگر، بورژوا
bourgeoisie 

بورژوازی، طبقه سوداگر
bourse

بورس، تاالر معامالت اوراق بهادار
boutique 

دفتر خدمات حقوقی؛ بوتیک
box

جایگاه، اتاقک؛ جعبه، صندوق، صندوقچه
box office

باجه، گیشه
boycott

تحریم کردن، طرد کردن، بایکوت کردن
brackish water fishery coopera-
tives

تعاونی های صیادی آب شور
brain circulation

جا به جایی مغزها، جا به جایی نخبگان فکری
brain drain

فرار مغزها
brain power 

قدرت فکری، نیروی فکری 
brain trust

مشاوران برجسته، گروه کارشناسان نخبه؛ اعضای 
اتاق فکر

brain washing
شستشوی مغزی

brain workers
افراد خوش فکر؛  اندیشــه کاران،  اندیشــه ورزان، 

نیروهای فکری
brain working

کار فکری، اندیشه ورزی
brains trust

گروه کارشناسان، گروه مشاوران
brainstorming

بارش افکار، توفان اندیشه، ذهن انگیزی
brainware

مغزافزار
branch 

شعبه، شاخه، رشته 
branch banking 

بانکداری شعبه ای 
branch depot

انبار فرعی، آمادگاه
branch house

شعبه 
branch manager

مدیر شعبه
branch office

شعبه )محلی(، شعبه فرعی
branch store

فروشگاه زنجیره ای
brand

نشان تجاری، برند، نمانام 
brand elements

عناصر نشان تجاری
brand identity 

هویت نشان تجاری 
brand image

وجهه نشــان تجاری، اعتبار نشان تجاری، وجهه 
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برند
brand leader

نشان تجاری مشهور، برند معروف
brand loyalty

وفاداری به نشان تجاری
brand management

مدیریت نشان تجاری، مدیریت برند
brand mantra

شعار برند، شعار نشان تجاری
brand mark = logo

آرم، لوگو
brand name

نام تجاری، عالمت تجاری
brand name products

محصوالت دارای نام و نشان تجاری
brand new = bran-new

کاماًل جدید، کاماًل نو، آکبند
branded 

مارک دار، دارای نشان تجاری
branded products

محصوالت مارک دار، محصوالت شناخته شده 
branding

ســاخت نشــان تجاری، نشــان تجاری سازی، 
برندسازی، برند گذاری

branding cycle
چرخه برندسازی

breach
نقــض، نقــض عهــد، عهدشــکنی، تخلــف؛ 
قانون شــکنی، تجاوز به حقوق دیگران؛ بر هم 

زدن؛ سلب؛ رخنه، نفوذ؛ سوراخ، شکاف
breach of a close
تجاوز به ملک دیگری؛ نقض حریم )خصوصی(

breach of confidence 
افشای اسرار محرمانه

breach of contract

نقض قرارداد، نقض مفاد قرارداد
breach of copyright 

نقض حقوق خالق اثر
breach of covenant

عهدشکنی، پیمان شکنی
breach of duty
تخطی از وظایف، تخلف از وظایف، نقض وظیفه
breach of duty 

عدم انجام وظیفه، عدم ایفای تعهد
breach of law

نقض قانون، قانون شکنی
breach of peace

اخالل در نظم عمومی
breach of promise

خلف وعده، نقــض عهد، بد عهــدی، بد قولی، 
عهدشکنی

breach of rules
نقض مقررات

breach of the tax code 
نقض قوانین مالیاتی، تخلف مالیاتی 

breach of trust
خیانت در امانت، سوءاستفاده امین از مال امانی

bread and water
نان بخور و نمیر

breadwinner
نان آور 

break 
شکســتن، نقض کردن، زیر پا گذاشــتن، رعایت 

نکردن، در هم شکستن، متالشی شدن
break a term 

نقض کردن یکی از مفاد قرارداد 
break down 

خرابــی، ازهم گســیختگی؛ تجزیــه؛ ریز اقالم؛ 
جزئیات 

break even
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یر به یر شدن، به آستانه سود رسیدن
break into 
به زور وارد شدن؛ شکستن ]به قصد سرقت و ...[
break of undertaking

نقض تعهد
break the law

قانون را نقض کردن 
break time

وقت استراحت، تنفس )بین جلسات(
breakage

شکستگی )تجهیزات و ادوات(
breakdown

خرابــی، از کارافتادگــی، اختــالل؛ جزئیات، ریز 
اقالم؛ تقسیم کردن، تجزیه کردن؛ خرد کردن 

به اجزای کوچک تر 
breakdown gang

گروه نجات، گروه امداد
breakdown of expenditures 

ریز اقالم هزینه 
breakdown rate

نرخ خرابی و از کارافتادگی، نرخ استهالک وسایل 
و تجهیزات

break-even
سر به سر، یر به یر؛ در آستانه سوددهی

break-even analysis
تحلیل نقطه سر به سر

break-even chart
نمودار سر به سر

break-even performance
عملکرد سر به سر، عملکرد یر به یر

break-even phase
مرحله سر به سر

break-even point
نقطه سر به سر؛ نقطه برابری دخل و خرج

break-even price

قیمت سر به سر
breaking bulk

خرده بار، بار فله
breaking down

درهم شکستن، خرد کردن، تقسیم کردن؛ تجزیه، 
تفکیک؛ خرد کردن به اجزای کوچک تر

breaking even
سر به سر شدن 

breaking up 
قطعه بندی، افراز؛ تفکیک کردن، تقسیم کردن 

breaking-point theory
نظریه نقطه فروپاشی

breakthrough
موفقیت، پیشرفت

break-up value
قیمــت رهایی، بهای اموال بــه هنگام تصفیه یا 

انحالل
breed

نژاد، گونه؛ پرورش دادن، تخم کشــی کردن، بار 
آوردن؛ اصالح نژاد کردن

breeder
پرورش دهنده، پرورنده؛ مرغ مادر

breeding
پرورش، تخم کشی؛ اصالح نژاد، به نژادی 

Bretton Woods System
نظام برتون وودز، روش برتون وودز

bribe
رشوه، حق و حساب؛ رشوه دادن، رشوه گرفتن

bribee
رشوه گیرنده، مرتشی

briber
رشوه دهنده، راشی

bribery
رشوه خواری، ارتشاء، رشوه گیری

brick kiln
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کوره آجرپزی
brick yard

آجرپزخانه، آجرپزی
bricks and mortar

آجــر و مالت، فیزیکی؛ غیر مجازی ]فروشــگاه، 
آموزشگاه، بانک و غیره[

bricks and mortar model
الگوی فیزیکی، الگــوی خدمات محدود، الگوی 
آجر و مــالت؛ الگوی خدمات ســنتی )یا غیر 

مجازی(
bride-price

شیربها
bridge financing

تأمین مالی قبل از عرضه عمومی سهام
bridging advance

وام موقت، مساعده
bridging finance

تأمین اعتبار موقت، تأمین مالی موقت 
bridging loan

وام موقتی، وام کارگشایی، وام رابط
brief

موجــز، مختصر، خالصه؛ توجیــه کردن؛ توجیه، 
توجیهی

brief announcement
اطالعیه کوتاه

brief explanation
توضیح مختصر

briefing
توجیه )مقدماتــی(، آشناســازی اجمالی؛ توجیه، 

توجیهی
briefing report 

گزارش توجیهی
briefing session 

جلسه توجیهی
bright outlook

دورنمای روشن
bright-line rule 

قضاوت مبتنی بر قواعد سهل و آسان
bring about 

سبب شدن، موجب شدن، باعث شدن
bring down 

کاهش دادن، تنزل دادن 
brisk market

بازار پر رونق، بازارگرم
broad market

بازار وسیع
broad-based

فراگیر، گسترده
broad-minded

آزاد اندیش، بلند نظر، با ســعه صدر، دارای سعه 
صدر

brochure
دفترک، بروشور

broiler = broiler chicken
مرغ گوشتی

broiler raising
پرورش مرغ گوشتی، تولید مرغ گوشتی

broker 
دالل، واسطه، حق العمل کار؛ عامل، کارگزار

broker’s advice
اعالمیه کارگزار

brokerage
واسطه گری؛  کارســازی؛  کارگزاری؛  حق الزحمه 

حق داللی؛ حق واسطه گری
brokering partners

شرکای کارساز
bubble company

شرکت پوشالی، شرکت توخالی
bubble theory

نظریه حباب
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buck passing
فرافکنی، مقصر جلوه دادن دیگران 

bucketing
غش در معامله

budget
بودجه، اعتبار؛ بودجه بندی کردن

budget allocation 
تخصیص بودجه 

budget appropriation
تخصیص بودجه 

budget appropriations
اعتبارات پیش بینی شده در بودجه 

budget bill
الیحه بودجه 

budget call
بخشنامه بودجه 

budget ceiling
سقف بودجه، تعیین سقف بودجه

budget classification
طبقه بندی بودجه

budget committee
کمیسیون بودجه 

budget constraint
محدودیت بودجه

budget crisis
بحران بودجه ای

budget cycle
چرخه بودجه، مراحل گردش بودجه

budget deficit
کسر بودجه

budget estimates
برآوردهای بودجه

budget execution
اجرای بودجه

budget expenditures

هزینه های بودجه ای
budget hearing

جلسه بودجه، جلسه استماع بودجه، جلسه توجیهی 
بودجه

budget law
قانون بودجه

budget line
ردیف بودجه

budget line items
اقالم ردیف بودجه

budget notes
اسناد بودجه

budget period
دوره بودجه، زمان بودجه

budget planning
عملیات تنظیم بودجه

budget process
روند تنظیم بودجه، مراحل تنظیم بودجه

budget projections
پیش بینی های بودجه)ای( 

budget proposal 
بودجه پیشنهادی، پیش نویس بودجه 

budget receipts
درآمدهای بودجه

budget report
گزارش بودجه

budget shortfall
کمبود بودجه، کسری بودجه

budget size
حجم بودجه، میزان بودجه

budget statement
الیحه بودجه

budget surplus
مازاد بودجه، اضافه بودجه

budget surplus and deficit
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مازاد و کسری بودجه
budgetary accounts

حساب های بودجه ای
budgetary deficit

کسر بودجه
budgetary figures

ارقام منظور شده در بودجه، ارقام پیش بینی شده 
در بودجه؛ ارقام بودجه ای

budgetary limitations
محدودیت های بودجه ای

budgeting
تنظیــم بودجــه، بودجه بنــدی، بودجه ریــزی، 

بودجه گذاری
budgeting in cooperatives

بودجه بندی در تعاونی ها
buffer pool

اموال ذخیره
buffer state

دولت حایل
buffer stock

ذخایر احتیاطی مواد، ذخایر اتکایی
build, operate, transfer (BOT)

روش تأمین مالــی پروژه های بزرگ، بی. او. تی. 
]به معنای ایجاد، راه اندازی، واگذاری[

building
ساختمان، عمارت؛ ســاختن، بنایی؛ ایجاد کردن، 

احداث کردن
building and loan associations

شــرکت های وام و ساختمان، شــرکت های وام 
مسکن 

building bank
بانک ساختمان)سازی(، بانک ساختمانی 

building blocks
اجزای متشکله، واحد های تشکیل دهنده، عناصر 

اصلی، شاکله 

building contractor
پیمانکار ساختمان 

building cooperative
تعاونی ساختمان سازی، تعاونی ساختمانی

building house = house-building
ســاخت خانه، خانه سازی، مسکن ســازی، احداث 

مسکن
building industry

صنعت ساختمان ســازی؛ صنایع ســاختمانی ]در 
جمع[

building laborer
کارگر ساختمان، کارگر بنایی

building land
زمین ساختمان

building licence
جواز ساختمان، پروانه احداث، جواز ساخت

building materials
مصالح ساختمانی 

building permit
پروانه ساختمان، جواز ساخت

building plot
قواره زمین

building quality insurance 
بیمه کیفیت ساختمان 

building regulations
مقرارت ساختمان سازی

building services
تأسیسات ساختمانی

building site
محل )احداث( ساختمان، محوطه ساختمان سازی؛ 

عرصه ]درمقال اعیان[، محل احداث بنا
building society = real estate 
company 

شرکت ساختمان ســازی، شرکت احداث مسکن؛ 
شرکت احداث و تأمین مسکن
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building society account
حساب )پس انداز( مسکن 

built-in
درون ساخته، خودکار؛ درونی، ذاتی؛ توکار

built-in advantages
مزیت های ذاتی

built-in obligation
التزام درونی، تعهد ذاتی

bulk buying
عمده خری، خرید عمده

bulk carriers
وسایل نقلیه ویژه حمل محموله های فله و حجیم
bulk commodity

کاالی فله ای و حجیــم، کاالی عمده ای یا فله؛ 
کاالی حجیم و جاگیر

bulk purchase
خرید عمده و یکجا

bulk sale
عمده فروشی، فروش کلی، فروش عمده؛ فروش 

کلی داریی یک مؤسسه
bull

تاجر سهام؛ سلف خر سهام، پیش خر سهام؛ خیزان 
نگر ]اصطالح بورس[ 

Bull and bear bonds
اوراق قرضه افتان و خیزان

bull engagements
تعهدات سلف خر

bull market
بازار رو به ترقی؛ بازار سلف خری؛ بازار پیش فروش 

کننده )درجهت ترقی(، بازار پر رونق
bull purchase

خرید بدون وثیقه؛ سلف خری
bull session

جلسه بحث گروهی و غیر رسمی
bull transaction

معامله به امید ترقی
bullet ballot

فقط به یکی ازچند نامزد انتخاباتی رأی دادن
bullet loan

وام غیر اقســاطی، وامی که یکجا تأدیه می شود، 
وام با بازپرداخت یکجا

bulletin
آگاهی نامه، بولتن، خبرنامه

bulletin board
تابلو اعالنات

bullion market
بازار شمش

bunch
دسته، خوشه؛گروه، سنخ

bunch planting
کپه کاری

bunched income
درآمد خدمات شخصی؛ درآمد حاصل از کارهای 

هنری و ابداعات
bunching

دسته بندی ســفارش ها ]بازار ســرمایه[؛ تجمیع 
)درآمدها یا اقالم کسرشدنی(

bundle
بسته، بقچه، دسته، پشته؛ مبلغ زیادی

bundled pricing
قیمت گذاری سرجمع

bungaloid growth = bungaloid 
development

ناحیه کپر نشین، منطقه زاغه نشین
bungalow

خانه یک طبقه، خانه ویالیی؛ کلبه
bunk-house

خوابگاه کارگران
buoyant

شناور؛ قیمت های رو به افزایش؛ باالرونده
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buoyant market
بازار رو به ترقی

burden
سنگینی، فشار، بار

burden of debt
فشار بدهی، بار دین، بار بدهی

burden of proof
وظیفه اثبات

burden of tax
بار مالیاتی

burdened estate 
مال در رهن 

burdensome
طاقت فرسا، شاق، خرد کننده

burdensome tax
مالیات سنگین

bureau
دفتر، اداره، دایره

bureaucracy
اداری؛ کاغذبازی،  اداری، دســتگاه  تشــکیالت 

دیوان ساالری، تشریفات اداری؛ بوروکراسی
bureaucrat

دیوان ساالر، شــخص مقرراتی، طرفدار تشریفات 
اداری یا کاغذ بازی؛ بوروکرات

bureaucratic corruption
فساد اداری

bureaucratic delays
تأخیرات ناشی ازتشریفات و کاغذ بازی های اداری
burglar 

سارق، دزد
burglar-proof = theft-proof

ضد سرقت
burglary

دزدی، سرقت
burglary insurance

بیمه سرقت
burning issue

موضوع مهم و داغ 
bush

بوته، بوته زار
bushed pastures

مراتع بوته زار
business

کســب و کار؛ داد و ســتد؛ کار و کســب، کار و 
کاسبی، مشغله؛ تجارت؛ تشکل تجاری؛ تشکل 

اقتصادی؛ کسب و کارها، امور ]در جمع[
business act

قانون تجارت
business activities

فعالیت های کسب و کار
business activity

فعالیت تجاری
business acumen

شم تجاری، شم اقتصادی، غریزه کسب و کار
business administration (BA)

مدیریت بازرگانی
business agent

نماینده بازرگانی، نماینده تجاری، کارگزار تجاری؛ 
نماینده اتحادیه های صنفی ]در آمریکا[

business angels
فرشتگان کسب و کار، ناجیان کسب و کار

business as usual
روال عادی امور

business associations
تشکل های تجاری 

business behavior
رفتار کاسبانه، رفتار تجاری

business card
کارت بازرگانی، کارت ویزیت

business center
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مرکز تجاری، مرکز کسب و کار
business circles

محافل تجاری، محافل بازرگانی
business club

باشگاه تجاری
business clusters

مجموعه های تجاری
business combination

ادغام دو یا چند مؤسسه
business community

جامعه تجاری
business concepts

مفاهیم کسب و کار
business concern

مؤسسه تجاری، شرکت تجاری
business co-ops = business coop-
eratives

تعاونی های کسب و کار
business corporation

مؤسســه بازرگانی، مؤسســه تجاری، شــرکت 
بازرگانی، مؤسسه اقتصادی

business cycle
چرخه فعالیت اقتصادی، چرخه کسب و کار، دوره 

فعالیت اقتصادی
business day

روز کاری، روز غیر تعطیل، روز کار و فعالیت
business deposit

سپرده تجاری، سپرده کسب و کار
business depression

رکود بحرانی کسب و کار
Business Deregulation and Fa-
cilitation Board

هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار
business development plan (BDP)

طرح تحول کســب و کار، طرح توســعه فعالیت 

تجاری، طرح توسعه کسب و کار
business development service 
provider (BDSD) 

ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار 
business enterprise

بنگاه کســب و کار، بنگاه تجاری، تشکل کسب 
و کار

business entity
تشکل تجاری؛ شخصیت تجاری

business entrepreneurs
کارآفرینان اقتصادی، کسب و کارآفرینان

business environment
فضای کسب و کار، محیط تجارت، محیط کسب 

و کار
business equipment

تجهیزات کسب و کار
business ethics

اخالق کســب و کار، اخالق حرفــه ای، اخالق 
تجاری

business expansion
بسط کسب و کار، گسترش کسب و کار

business expenses
مخارج عمومی )در شرکت(

business expert
کارشناس امور بازرگانی؛ خبره کسب و کار

business feasibility
امکان پذیری تجاری

business feasibility study 
امکان سنجی تجاری

business firm
بنگاه تجاری، مؤسسه کسب و کار، تجارت خانه

business form
نوع کسب و کار، نوع فعالیت )تجاری(

business formation
تشکیل کار و کسب، راه اندازی کسب و کار
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business foundations
مبانی کسب و کار

business functions
کارکردهای کسب و کار

business hours
ساعات کار، ساعات اداری

business house
مؤسسه تجاری

business idea 
ایده کسب و کار، اندیشه کسب و کار

business incubator
مرکز رشد کسب و کار

business information
اطالعات تجاری، اطالعات کسب و کار

business insurance
بیمه کسب وکار، بیمه تجاری، بیمه بازرگانی

business intelligence (BI)
هوش کسب و کار

business law
قانون تجارت، قانون کسب و کار؛ حقوق تجارت
business license

جواز کسب
business license tax

عوارض کسب
business life cycle

چرخه عمر کسب و کار
business lines

خطوط تجاری
business loan

وام کسب و کار، وام تجاری
business loss

خسارت ناشی از نوع فعالیت
business management

مدیریت کســب و کار، مدیریت امــور بازرگانی، 
تصدی کسب و کار

business manager
مدیر امور تجــاری، مدیر امور بازرگانی؛ متصدی 

کسب و کار
business model

الگوی کسب و کار
business model designing

طراحی الگوی کسب و کار
business name

نام تجاری، نام بازرگانی
business needs provision coop-
erative 

تعاونی تأمین نیاز مشاغل
business of cooperative

نوع فعالیت تعاونی
business of the day

دستور جلسه، برنامه کار )روزانه(، دستورکار
business office

دفتر کار
business operation

عملیات تجاری، فعالیت تجاری
business organization

تشکیالت تجاری، تشکل کسب و کار
business owners

صاحبان مشاغل، صاحبان کسب و کارها
business papers

اسناد تجاری
business park
منطقه تجاری، شهرک تجاری، پارک کسب و کار
business performance

عملکرد کسب و کار، عملکرد تجاری
business permit

پروانه کســب و کار، جواز کســب و کار؛ پروانه 
اشتغال ]قانون نظام صنفی[

business plan
طرح کسب و کار، طرح توجیهی 
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business planning
برنامه ریزی تجاری؛ طراحی کسب و کار، تنظیم 

برنامه کسب و کار
business policy

خط مشی تجاری، خط مشی فعالیت
business portfolio

مجموعه کسب و کار، پورتفوی کسب و کار
business practice

عمل کسب و کار، شیوه کسب و کار
business premises

امالک تجاری، ســاختمان های تجــاری، اماکن 
تجاری

business prosperity
رونق کسب و کار، رونق تجاری

business psychology
روان شناسی شغلی؛ روان شناسی کسب و کار

business rate
مالیات شرکت

business relationships
روابط تجاری، روابط کاری

business report
گزارش فعالیت، گزارش امور

business requirements
الزامات کسب و کار

business risk
خطر احتمالی کار و کسب، ریسک کسب و کار

business rules
قواعد و مقررات کسب و کار

business sector
بخش کسب و کار

business sense
شم تجاری

business services
خدمات صنفی، خدمات کسب و کار

business stabilization

مرحله تثبیت کسب و کار
business start-up

راه اندازی کسب وکار
business strategy

راهبرد کسب و کار، راهبرد تجاری
business structure

ساختار تجاری، ساختار کسب و کار
business study

کسب و کار شناسی؛ مطالعه کسب و کار
business technical assistance

کمک فنی کسب و کار، کمک فنی تجاری
business tourism 

گردشگری معیشتی 
business training

آموزش مهارت کسب و کار، آموزش کسب و کار، 
مهارت آموزی کسب و کار

business transactions
معامالت تجاری، داد و ستدهای تجاری

business travel = business tour
سفر تجاری؛ سفر کاری

business unionism
اتحادیه گرایی کســب و کار، عضویت در اتحادیه 

کسب و کار، اتحادیه گرایی صنفی
business units

واحدهای کسب و کار، واحدهای تجاری
business year

سال کاری، سال تجاری
businesses
تشکل های تجاری؛ امور، مشغله؛ کسب و کارها

businessman
بازرگان، تاجر، کاسب، سوداگر، بازاری، تاجر، اهل 
تجارت، کاســب کار، تجارت پیشه، تاجر پیشه؛ 

کسبه، تجار ]در جمع[
business-oriented

تجارت گرا، کسب و کارگرا
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business-to-business (B2B)
معامله بین دو بنگاه، بنگاه به بنگاه

business-to-consumer (B2C)
فروش مستقیم محصول به مصرف کننده

busy executive
مدیر پرمشغله، مدیر پرکار

butcher
قصاب

butchery
قصابی، گوشت فروشی

but-for income
اضافه درآمد ناشی از علل خاص

butter-making
کره گیری

buy
خرید کردن، ابتیاع؛ خرید، بیع 

buy for cash 
خرید نقدی )کردن(

buy off
با رشوه مسکوت گذاشتن؛ حق السکوت، رشوه

buy on credit
خرید اعتباری )کردن(

buy on hire purchase
خرید اقساطی

buy order
سفارش خرید

buy out
خرید ســهم دیگران؛ بازخرید شــرکت از سوی 

مدیران سابق
buy over

رشوه دادن، با پول خریدن
buy time

دفع الوقت کردن، وقت کشــی کردن، دست دست 
کردن، زمان خریدن

buy up

کل موجودی را خریدن
buyback = buy-back

بیع متقابل؛ خرید جبرانی
buy-back agreement

موافقت نامه بیع متقابل، قرارداد خرید متقابل
buy-back clause

شرط بیع متقابل
buyer 

خریدار، مشتری؛ مأمور خرید؛ طالب
buyer beware 

اخطار به مشتری 
buyer credit

اعتبار اعطایی به خریدار
buyer’s market

بازار مناسب خرید، بازار باب طبع خریدار
buyer’s monopoly

انحصار خریدار
buyer-seller relations

روابط خریدار ـ فروشنده
buy-in

یکجا خریــدن؛ از پیش خریدن؛ خرید پوشــش 
مسئولیت؛ خرید از غیر ]بازار سهام[

buying agent
مأمور خرید 

buying agent
نماینده خرید، عامل خرید

buying commission
کمیسیون خرید، کارمزد خرید 

buying for the account
خرید با تخفیف

buying habits
عادات خرید 

buying houses
مؤسسات خریدار

buying minus
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سفارش خرید زیر قیمت
buying on credit

خرید اعتباری، خرید نسیه
buying sensitivity

حساسیت خرید 
buyout

خرید یکجای شــرکت یا مؤسسه توسط کارکنان 
یا مؤسســه دیگر؛ خرید کنترلــی )برای قبضه 

مالکیت(؛ خرید سهم دیگران
buy-sell agreement 

قرارداد خرید و فروش
buzz-session

شور همگانی، همه شوری، مشورت جمعی
by appointment

طبق قرار قبلی
by auction

از طریق مزایده 
by ballot

با رأی مخفی
by chance

اتفاقی، شانسی، تصادفی
by contract

طبق قرارداد، از طریق مقاطعه، قراردادی
by design

عمدی، آگاهانه، با قصد قبلی
by installments

به اقساط، قسطی، اقساطی
by law

طبق قانون، وفق قانون، به موجب قانون
by legislative text

به موجب نص قانون
by means of

به وسیله، از رهگذر، به کمک، از راه 
by mistake

سهوآً، بر اثر اشتباه، غیر عمدی

by mutual agreement 
با توافق طرفین، به تراضی طرفین

by name 
اسمی، صوری، نمادین

by no means
به هیچ وجه، به هیچ روی

by order of
حسب االمر، بنا به دستوِر، به حکِم

by proxy
وکالتًا

by request
بنا به تقاضا، به درخواسِت، بنا به درخواست

by right
حقًا، قانونًا

by rights
علی االصول، علی القاعده

by rights of
به دلیل، به سبب

by road
از راه زمینی، زمینی، با ماشین یا کامیون

by secret vote
با رأی مخفی

by tender
از طریق مناقصه

by virtue of
به واسطه، به موجِب

by volume
از نظــر حجم، به لحاظ حجــم و اندازه، به لحاظ 

حجمی
by way of contribution

از طریق شراکت
by way of exception

بر سبیل استثنا
by-back

ضمنی
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by-election
انتخابات منطقــه ای؛ انتخابات میان دوره ای ]در 

بریتانیا[
by-extension functions

کارکردهای ضمنی ترویج
by-law

آیین نامه داخلی
bylaws

اساسنامه؛ مقررات )شرکت(
bypass 

اجتناب کردن، طفره رفتــن، دور زدن؛ کنارگذر، 
جاده کمربندی؛ مجرا یا خط فرعی

bypass a law

طفره رفتن از اجرای قانون، دور زدن قانون
bypath

راه فرعی، جاده پرت، جاده کم رفت و آمد، کوره 
راه

by-product
محصول جنبی، محصول فرعی؛ پیامد جنبی

byroad
جاده فرعی، جاده پرت، کوره راه 

bystander 
شاهد صحنه یا حادثه، ناظر؛ تماشاچی 

by-work
کار غیر مقرر، کار جانبی، کار فرعی
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cabinet

هیأت وزرا، کابینه ]دولت[، اعضای دولت
cabinet council

جلسه هیأت وزرا، شورای وزیران، هیأت وزرا
cabinet government 

حکومت حزب حایز اکثریت
cabinet meeting

جلسه دولت، جلسه هیأت وزیران، جلسه اعضای 
دولت

cabinet of construction
دولت سازندگی

cabinet of ministers
هیأت وزرا

cabinet of policy
دولت تدبیر

cabinet of reforms
دولت اصالحات

cabinet ordinance 
دستور دولت، حکم دولت

cable order 

سفارش تلگرافی 
cable transfer 

حواله تلگرافی، انتقال تلگرافی 
ca’canny strike

ُکندکاری، کم کاری ]در اعتصاب[
cadastral survey 

ارزیابی امالک
cadastre

حدنگاری، ثبت و ممیزی اراضی، کاداستر
cadre of leadership 

کادر رهبری، گروه رهبری، هسته رهبری
cafeteria benefits plan

طرح مزایای کافه تریایی
calamity

مصیبت، بال، فاجعه
calculate 

حســاب کردن، محاســبه کردن، برآورد کردن؛ 
تخمین زدن

calculated
حساب شده، سنجیده، آگاهانه، برنامه ریزی شده
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calculated propaganda
تبلیغات حساب شده

calculated risk 
ریسک حساب شده، خطر برنامه ریزی شده

calculation 
محاسبه

calendar
تقویم، روز شمار

calendar month 
ماه شمسی، برج

calendar year
سال خورشیدی، سال شمسی، سال رسمی

calibrated
تنظیم شده، درجه بندی شده 

calibration
اندازه گیری، درجه بندی؛ تنظیم

callable 
قابل بازخرید، عندالمطالبه

callable bond
قرضه قابل بازخرید 

call a division 
رأی گیری کردن، به رأی گذاشتن

call a meeting = call for meeting
دعوت به جلسه، درخواست تشکیل جلسه

call a strike 
دعوت به اعتصاب، اعالم اعتصاب

call-box
باجه تلفن، تلفن عمومی

called-up capital
سرمایه مورد مطالبه، سرمایه مورد تقاضا، سرمایه 

مطالبه شده 
call for

مســتلزم بودن، ایجاب کردن؛ فراخوان، دعوت؛ 
نیازمند، مستلزم؛ الزمه 

call for a division 

تقاضای رأی گیری
call for general assembly

دعوت به مجمع عمومی
call for general meeting 

فراخوان تشکیل مجمع عمومی، دعوت به مجمع 
عمومی

call for meeting
دعوت به جلسه

call for money
فراخوان سرمایه، دعوت به سرمایه گذاری

call for tenders
دعوت به مناقصه 

call in evidence 
استشهاد خواستن، به شهادت طلبیدن

calling card
کارت ویزیت

calling the parties
احضار طرف ها

call into question 
زیر سؤال بردن، مورد تردید قرار دادن

call loan
وام عندالمطالبه، وام دیداری؛ وام بدون سررسید

call money
پول عندالمطالبه، وجه عندالمطالبه

call notice for general assembly
آگهی دعوت به مجمع عمومی

call of capital = call for capital
فراخوان سرمایه

call of shareholders
دعوت صاحبان سهام، دعوت سهامداران

call-on capital
فراخوان سرمایه

call option
اختیار خرید سهام؛ خرید به شرط خیار ]حقوق[

call premium
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قیمت اختیار خرید، صرف بازخرید
call price

قیمت بازخرید
call rate

نرخ بهره وجوه عندالمطالبه
call the roll

حضور و غیاب، فهرست حضور و غیاب
call to order

دعوت به سکوت ]در جلسه[، دعوت کردن حضار 
به مراعات نظم جلسه 

call to witness
به شهادت طلبیدن، گواه گرفتن، شهادت دادن

calumny
افترا، تهمت

calumny case
ادعانامه افترا یا تهمت

Cambridge School of Economics
مکتب اقتصاد کمبریج

camp
اردوگاه، اردو، اتراق گاه؛ گروه، دسته، فرقه

campaign 
پویــش، کمپین، نهضت، مبــارزه، پیکار؛ حرکت 

مردمی )خودجوش(؛ کارزار )انتخاباتی(
campaign against corruption

مبارزه با فساد
camp school

آموزشگاه صحرایی
campus

محوطه دانشــگاه، فضــای دانشــگاه، پردیس؛ 
دانشگاهی

campus interview
مصاحبه دانشجویی

can 
قوطی، قوطی کنسرو، قوطی حلبی، ظرف؛ قوطی 

کردن، کنسرو کردن؛ توانستن، قادر بودن

canalizing
هدایت، جهت دهی، سوق دادن

canals covering
پوشش انهار

cancel 
ابطال کردن، لغو کردن، فسخ کردن، باطل کردن، 

فک کردن، اسقاط کردن
cancel a debt

اسقاط کردن دین
cancellable 

قابل ابطال، قابل لغو، ابطال پذیر، فسخ پذیر
cancellation

لغو، الغا، باطل، فسخ
cancellation charge

هزینه ابطال، خسارت ابطال
cancellation of a mortgage

فک رهن
cancellation of arrest 

رفع توقیف
cancellation stamp

مهر ابطال
cancelling clause

شرط یا قید ابطال
candidate for board 

کاندیدای هیأت مدیره، نامزدی هیأت مدیره
candidates

نامزدهای انتخابات، کاندیداها، داوطلبان
canned food = tinned food

کنسرو، غذای کنسروی، کنسرو غذا
canned vegetables

سبزیجات کنسرو شده 
cannery

کنسرو سازی، کارخانه کنسرو سازی
canning factory

کارخانه کنسرو سازی
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canning industry
صنعت کنسروسازی

canon 
شرع، قانون شرع؛ شریعت؛ ضابطه، معیار، مالک، 

سنجه
canonical

شرعی
canon law

قانون شرع؛ قانون کلیسای کاتولیک؛ شرعیات
canon of ethics

اصول و قواعد اخالقی
canons of construction 

قواعد تفسیر
canons of ethics

ضوابط اخالقی 
canons of inheritance

قانون ارث، قواعد ارث و میراث
canons of taxation

مبانی و قواعد مالیات بندی
canteen

اغذیه فروشــی، دکه اغذیه فروشــی، رســتوران 
کوچک؛ دکه

canvass
جمع آوری کردن ]رأی، اعانه، سفارش[؛ جلب آرا، 

مشتری یابی؛ سفارش یابی
canvasser
مشتری یاب، سفارش یاب، تبلیغات چی، بازاریاب 
capabilities

استعدادها، قابلیت ها، توانمندی ها
capability

قابلیت، لیاقت، توانایی، صالحیت
capable

توانمند، توانــا، قادر؛ الیق، با عرضه، قابل؛ دارای 
اهلیت ]حقوق[

capable of proof

قابل اثبات، اثبات پذیر
capacity

ظرفیــت، گنجایش، اســتعداد؛ صالحیت، اهلیت 
]حقوق[

capacity-assessment
ظرفیت سنجی

capacity-builder
ظرفیت ساز، عامل ایجاد ظرفیت

capacity building-based learning 
یادگیری مبتنی بر ظرفیت سازی

capacity building = capacity-
building

ظرفیت سازی 
capacity cost

هزینه تولید با حد اکثر ظرفیت 
capacity level

سطح ظرفیت، سقف ظرفیت
capacity of possession

صالحیت قانونی تملک
capacity of sue

صالحیت اقامه دعوا
capacity rising

ظرفیت افزایی
capacity test

آزمون توانایی، آزمون استعداد
capacity to contract

اهلیت انعقاد قرارداد
capacity utilization

بهره برداری از ظرفیت )کامل(
capital

ســرمایه؛ اصلی، عمده، اساســی؛ بــزرگ، کبیر؛ 
پایتخت؛ مرکز کشور یا استان و ایالت

capital account
حساب سرمایه، حساب دارایی ثابت 

capital accumulation
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تجمیع سرمایه، انباشت سرمایه 
capital adequacy ratio
نسبت کفایت سرمایه، ضریب بسندگی سرمایه 

capital agglomeration
انباشت سرمایه، تجمیع سرمایه 

capital allowance
ذخیره استهالک؛ تخصیص سرمایه 

capital appreciation
افزایش ارزش سرمایه

capital appropriations
هزینه های  اعتبــار  ســرمایه ای؛  تخصیص های 

نامستمر
capital assets

دارایی های سرمایه ای، سرمایه ثابت
capital bailment

مضاربه
capital-based corporations

شرکت های سرمایه محور 
capital blocking

بلوکه کردن سرمایه، مسدود کردن سرمایه
capital bonus

سود به صورت سهم، سود سهام، پاداش سرمایه؛ 
سود حاصل از سرمایه، سود سرمایه

capital budget
بودجه سرمایه ای؛ بودجه تأسیساتی 

capital budgeting
بودجه بندی سرمایه ای؛ بودجه ریزی سرمایه ای 

capital charges
هزینه های تأمین سرمایه

capital coefficient
ضریب سرمایه

capital collection
گردآوری سرمایه، کسب سرمایه، حصول سرمایه
capital consumption allowance 
(CCA)

ذخیره استهالک
capital contribution 

سهم الشرکه، سهم سرمایه
capital cost

هزینه سرمایه ای
capital credit

اعتبار سرمایه ای
capital decrease

کاهش سرمایه
capital deepening

تشدید کاربرد ســرمایه، تعمیق سرمایه، استعمال 
متراکم سرمایه

capital depreciation
استهالک سرمایه 

capital dividend
سود سرمایه

capital duty
عوارض سرمایه

capital employed
سرمایه مورد استفاده، سرمایه به کار رفته 

capital equipment 
تجهیزات سرمایه ای

capital expenditure
مخارج سرمایه ای

capital flight
فرار سرمایه 

capital flow
جریان سرمایه، انتقال سرمایه، گردش سرمایه

capital formation
تشکیل سرمایه، سرمایه سازی، تجمیع سرمایه

capital freezing
مسدود کردن سرمایه، فریز کردن سرمایه

capital funds
وجوه سرمایه ای 

capital gain



104  capital gains

افزایــش ارزش ســرمایه، ترقی بهای ســرمایه، 
عایدی سرمایه

capital gains
سود سرمایه، سود عملیاتی حاصل از سرمایه 

capital gain tax
مالیات برافزایش ارزش سرمایه، مالیات بر ارزش 

افزوده سرمایه
capital gearing ratio

ضریب اتکا به وام 
capital goods

کاالهای سرمایه ای
capital goods 
کاالی سرمایه ای، کاالی بادوام و با عمر طوالنی
capital grant

کمک بالعوض مالی یا سرمایه ای
capital impairment

نقص سرمایه، ضعف سرمایه، کمبود سرمایه
capital in cash

سرمایه نقدی 
capital income

درآمد سرمایه 
capital increase

افزایش سرمایه
capital inflow

ورود ســرمایه، ســرمایه ورودی، جریان ورودی 
سرمایه

capital intensity
میزان سرمایه بری، شدت سرمایه بری

capital-intensive
سرمایه بر، سرمایه طلب

capital-intensive activity
فعالیت سرمایه بر

capital-intensive industry
صنعت سرمایه بر

capital-intensive ratio

نسبت سرمایه بری
capital-intensive technology 

فناوری سرمایه بر
capital investment

به کارگیری ســرمایه، به کار انداختن ســرمایه، 
سرمایه گذاری

capitalism
سرمایه داری، مرام سرمایه داری، نظام سرمایه داری
capitalist
طرفدار سرمایه داری، سرمایه دار، صاحب سرمایه 
capitalist economy

اقتصاد سرمایه داری 
capitalist firm

مؤسسه یا بنگاه سرمایه داری 
capitalistic

مبتنی بر اصول سرمایه داری 
capitalist market

بازار سرمایه داری
capitalist market economies

اقتصادهای مبتنی بر بازار سرمایه 
capitalist system

نظام سرمایه داری
capitalization

سرمایه سازی، تولید ســرمایه؛ تبدیل به سرمایه 
کردن، به حساب دارایی بردن؛ تأمین سرمایه

capitalization issue
صدور سهام برای سرمایه 

capitalization of knowledge
تبدیل دانش به ثروت

capitalization of profit
تبدیل سود به سرمایه 

capitalization rate
نرخ انباشت سرمایه؛ نرخ یا ضریب تبدیل دارایی 

به سرمایه؛ نسبت تبدیل اوراق بهادار 
capitalize
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سرمایه ســازی کردن؛ به حســاب دارایی بردن؛ 
تبدیل به فرصت کردن

capitalized market value
ارزش بازاری سرمایه

capitalized value
ارزش روز ســرمایه، ارزش ســرمایه ای؛ درآمــد 

حاصل از سرمایه گذاری در یک سال
capitalize on

تبدیل به فرصت کردن 
capital-labor ratio

نسبت سرمایه به نیروی کار
capital lease

اجاره سرمایه ای )بلند مدت(
capital leverage ratio

ضریب اتکا به وام 
capital levy

مالیات بر سرمایه 
capital lock-up

بلوکه کردن سرمایه، مسدود کردن سرمایه 
capital loss

کاهش ارزش سرمایه، زیان سرمایه ای
capital market

بازار سرمایه 
capital mobility

تحرک سرمایه، جا به جایی سرمایه 
capital mobilization

تجمیع سرمایه، بسیج سرمایه 
capital movement

تغییر مکان سرمایه 
capital offence

خالف درجه یک، جرم کبیره 
capital outflow

خروج سرمایه، ســرمایه خروجی، جریان خروجی 
سرمایه 

capital outlays

وجوه سرمایه گذاری شده، هزینه های سرمایه ای؛ 
هزینه های تأسیساتی

capital-output ratio
نسبت سرمایه به تولید 

capital paid-in
سرمایه پرداخت شده، آورده شرکا

capital productivity
بهره وری سرمایه 

capital profits
سودهای سرمایه 

capital punishment
اعدام، مجازات اعدام

capital rationing
جیره بندی سرمایه 

capital recovery
بازیابی سرمایه، استرداد سرمایه 

capital redemption yield
بازده سرمایه گذاری، بازده بازخرید سرمایه 

capital reduction
کاهش سرمایه، تقلیل سرمایه، کسر کرد سرمایه
capital rent

اجاره سرمایه؛ رانت سرمایه ای
capital reserve

ذخایر سرمایه ای، اندوخته های سرمایه ای
capital reserve account

حساب ذخایر سرمایه ای
capital reversing

وارونگی سرمایه 
capital-rich

دارای سرمایه فراوان، پر سرمایه، مایه دار
capital-saving

سرمایه اندوز
capital share

سهم سرمایه ای
capital share income
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درآمد حاصل از سهم سرمایه 
capital sharing

تقسیم سرمایه، تسهیم سرمایه 
capital shortage

کمبود سرمایه 
capital spending

هزینه کرد ســرمایه، مصرف سرمایه، خرج کردن 
سرمایه

capital stock
سهام سرمایه، سرمایه سهامی؛ موجودی سرمایه 
capital stock cooperatives

تعاونی هــای ســرمایه پذیر، تعاونی هــای دارای 
سرمایه سهامی 

capital stock tax
مالیات بر سهام سرمایه 

capital structure
ساختار سرمایه 

capital sum
ســرمایه اولیه مؤسسان؛ کل ســرمایه؛ حد اکثر 

غرامت ]بیمه[
capital support

حمایت سرمایه ای 
capital surplus

سرمایه اضافی، مازاد سرمایه ای 
capital theory

نظریه سرمایه 
capital-to-asset ratio

نسبت سرمایه به دارایی 
capital turnover
واگرد سرمایه، چرخش سرمایه، گردش سرمایه 

capital value
ارزش سرمایه ای، ارزش جاری

capitation
سرشماری مالیاتی، مالیات بندی سرانه؛ جزیه

capitation tax

مالیات سرانه، مالیات نفوس
capitulation

کاپیتوالسیون، حقوق ویژه بیگانگان، حق قضاوت 
کنسولی؛ پیمان تسلیم

captain of industry
غول صنعت، سردمدار صنعت؛ صاحبان صنایع ]در 

جمع[؛ صاحب مؤسسه
captation 

غصب ماترک 
caption 

زیرعنوان؛ عنوان، سرفصل 
captive finance company

شرکت تأمین مالی تابعه
captive insurance company

شرکت بیمه داخلی، شرکت بیمه خودی، شرکت 
بیمه تابعه

captive market
بازار تحت سلطه

captive nations
کشورهای تحت سلطه 

capture 
تسخیر، تصرف؛ تســخیر کردن، تصرف کردن؛ 
قبضه کردن، جذب کردن )مشــتری(؛ دستگیر 

کردن، اسیر کردن
captured market

بازار قبضه شده 
carcass weight

وزن الشه )حیوان سالخی شده(
card

کارت، بلیت؛ برگه 
cardboard

مقوا، مقوایی
cardboard city

محله کارتن خواب ها، محله بی خانمان ها
card-carrying members 
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عضو رسمی، عضو پیوسته 
cardholder

دارنده کارت اعتباری؛ عضو )رســمی(؛ مشــتری 
دائمی

cardinal rule
اصل مهم، اصل اساسی

card-index
فایل، بایگانی؛ فهرست، دفتر ثبت

card-index
فایل، بایگانی، فهرست؛ دفتر ثبت

card vote
رأی اعتباری، رأی نسبی؛ رأی گروهی

care
دقــت، توجه، مراقبت؛ دغدغــه، نگرانی؛ اهمیت 

دادن
care cooperative

تعاونی مراقبت، تعاونی درمانی، تعاونی سالمت
career

شغل، کارراهه، مسیر شغلی
career education

شغل آموزی، آموزش مشاغل، آموزش شغلی
career guidance

رهنمود شغلی، راهنمایی شغلی، هدایت شغلی
career ladder

مراحل ارتقای شغلی
career personnel

کارمندان ثابت، اعضای کادر، نیروهای پایور
career planning

برنامه ریزی شغلی
career plateau

سقف ارتقای شغلی
care facilities

تسهیالت درمانی؛ مراکز درمانی
care for others

دگرخواهی، توجه به دیگران، اهمیت قائل شــدن 

برای دیگران 
careful

مراقب، دقیق، محتاط
carefulness

دقت، احتیاط، توجه 
care helper

کمک پرستار
care homes

خانه های مراقبت، خانه های ســالمت، خانه های 
بهداشت

careless
بی دقت، بی توجه، بی مباالت، بی قید

careless mistake
اشتباه ناشی از بی دقتی

carelessness
بی مباالتی، بی دقتی، بی قیدی 

care system
نظام درمانی، نظام مراقبت )سالمت(

care-taker
سرایدار، دربان، خانه پا؛ مسئول موقت 

caretaker
سرپرســت موقت، متولی، قیم، مباشــر؛ موقت، 

موقتی
caretaker board

هیأت مدیره موقت 
caretaker cabinet

کابینه موقت، دولت موقت
cargo

بار، محموله، محموله کشتی
cargo clearance

ترخیص کاال
car insurance 

بیمه اتومبیل
car loan

وام خرید اتومبیل
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Carnengie’s Endowment
بنیاد کارنگی

carpet
فرش، قالی، زیرانداز

carpet-bag
خورجین، مفرش

carpetbagger
کاندیدای غیر بومی، کاندیدای فرصت طلب

carpet-beater
قالی شو، قالی تکان

carpet cooperative
تعاونی فرش 

carpet-washer
قالی شو

carpet-washing
قالی شویی

carpet-weaver
قالی باف، فرش باف

carpet-weavers cooperative = 
carpet-weaver cooperative

تعاونی  فرش بافــان، شــرکت  تعاونی  شــرکت 
قالی بافان

carpet-weaving
فرش بافی، قالی بافی

carriage
حمل، انتقــال، باربری؛ هزینه حمل، کرایه حمل؛ 

کالسکه، درشکه
carriage forward 

کرایه حمل به عهده گیرنده
carriage free = carriage paid
حمل رایگان، بدون کرایه حمل، پیش کرایه شده
carriage inwards

هزینه خریدار بابت حمل کاال 
carriage outwards

هزینه فروشنده بابت حمل کاال

carriage trade
مشتری حسابی، مشتری کله گنده 

carrier 
حامل، پیک؛ باربــر، حمال، پادو؛ باربند، ترک بند؛ 
شــرکت باربری، شــرکت حمل و نقل، بنگاه 

باربری؛ متصدی حمل، حمل کننده
carrot and stick

تهدید و تطمیع، سیاست هویج و چماق، سیاست 
تطمیع و ارعاب

carry a division
کسب اکثریت آرا

carry froward 
پیــش بردن، جلو بردن؛ به صفحه یا ســتون بعد 

منتقل کردن ]حسابداری، بانکداری[
carrying capacity

ظرفیت برد، ظرفیت تحمل، ظرفیت جاری
carrying charge

هزینه حمل )و نقل(
carrying cost

هزینه نگهداری
carrying trade

تجارت داخله؛ بازرگانی میان دو کشور
carrying value

ارزش جاری؛ ارزش دفتری بدون استهالک
carry on

از پیش بــردن، پرداختن به؛ ادامــه دادن، دنبال 
کردن، اجرا کردن، به اجرا گذاشتن، انجام دادن 
carry out 

انجام دادن، اجرا کردن، به اجرا گذاشتن 
carry out a decree

حکمی را به اجرا گذاشتن
carte blanche

اختیار تام، تفویض مطلق
cartel

گروه تجاری متحد؛ کارتل ]اتحادیه تولیدکنندگان 
برای تسلط بر بازار[
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cascade tax
مالیات ســرریزی، مالیــات بر مالیــات؛ مالیات 

مرحله ای
case 

مورد، پرونده، قضیه، دعوی؛ ادله، شواهد؛ نمونه؛ 
ادعا ]حقوق[؛ جعبه، صندوق

case against 
ادله علیه، ادله مخالف

casebook
پرونده، سوابق، پیشینه؛ کتاب مبانی علم حقوق

case closed 
دعوای مختومه

case-fire
پرونده 

case for 
ادله موافق

case for the defence
دفاعیه ]حقوق[

case law
قانون موضوعه، رویه قضایی

case-load = case load
پرونده های  ارباب رجــوع؛  مراجعین،  مشــتریان، 

مطروح در دادگاه ]حقوق[
case of necessity

حالت الزام و ضرورت
case of need

مورد عنداللزوم 
case papers

محتوای پرونده، اوراق پرونده 
case stated 

دعوای مطروحه؛ مورد مطروح
case study

موردپژوهی، مطالعه موردی؛ سرگذشــت پژوهی، 
موردکاوی

casework

موردشناسی؛ مددکاری فردی
cash 

نقد، نقدینگی، پول نقد؛ صندوق پول؛ نقد کردن، 
وصول کردن، دریافت کردن

cash account
حساب صندوق، حساب نقدی 

cash a check 
وصول کردن چک، نقد کردن چک

cash advances
پیش پرداخت، مساعده نقدی 

cash-and-carry
بخر و ببر، حمل به عهده مشتری؛ تحویل فوری 
)در برابــر پرداخــت نقــدی(، پرداخت نقدی 

فی المجلس
Cash and Credit Council

شورای پول و اعتبار
cash audit

حسابرسی صندوق، ممیزی نقدینگی
cash balance

موجــودی صنــدوق؛ موازنــه نقدینگــی؛ مانده 
موجودی، مانده نقد صندوق

cash basis
پایه نقدی

cash before delivery
وصول نقد پیش از تحویل 

cash before delivery = cash with 
order
پرداخت قبل از تحویل، پرداخت هنگام سفارش

cash bonus
پاداش نقدی

cash book
دفتر صندوق، دفتر نقدی، دفتر صندوق دار

cashbox = cash-box
صندوق پول

cash budget
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بودجه نقدی 
cash capital

سرمایه نقدی
cash collections

وصول های نقدی
cash commodity

کاالی نقد
cash contribution

آورده نقدی، سهم نقدی 
cash credit

اعتبار نقد 
cash cropping

کشت نقدی، کشت محصوالت نقدی
cash crop production 

تولید محصوالت نقدی
cash crops

محصوالت نقدی )کشاورزی(
cash dealing

معامله نقدی
cash deficit

کسر صندوق
cash deposit

واریز نقدی
cash difference

اختالف موجودی صندوق
cash discount

تخفیف خرید نقدی
cash dispenser

باجه خودپرداز، خودپرداز، عابر بانک
cash dividend

سود سهام نقدی 
cash donation 

کمک نقدی
cash farm income

درآمد نقدی مزرعه

cash flow
جریان نقدینگی، گردش وجوه نقد، گردش نقدی
cash flows

وجوه نقد 
cash flow statement

صورت گردش نقدینگی
cash forecasting

پیش بینی نقدینگی
cash generation = cash creation

تولید نقدینگی 
cashier

صندوق دار
cashier’s check

چک بانکی، حواله بانکی
cash income

درآمد نقدی
cash in flow

نقدینگی در گردش 
cash in hand
موجودی نقدی، مانده نقدی در صندوق، وجوه نقد
cash in transit 

وجوه در راه؛ وجوه در شرف تحقق
cash in vault

موجودی صندوق
cash items

اقالم نقدی، اقالم نقدشدنی؛ اقالم صندوق
cashless

فاقد نقدینگی، عاری از نقدینگی
cashless payment

پرداخت غیر نقدی
cash loan

وام دستی، وام نقدی
cash management

مدیریت نقدینگی
cash-market prices
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قیمت ها در بازار معامالت نقدی
cash market = spot market

بازار معامالت نقدی 
cash on delivery 

پرداخت نقدی به مجرد تحویل کاال، پرداخت پس 
از تحویل

cash outlay
مخارج نقد

cash overs
اضافه صندوق

cash payment
پرداخت نقدی

cash position
وضعیت نقدینگی

cash price
نرخ )خرید( نقدی، قیمت نقدی، بهای نقدی

cash ratio
نسبت نقدینگی، ضریب نقدینگی

cash rent 
اجاره بهای نقدی 

cash reserve
اندوخته نقدی، ذخیره پولی

cash sale
فروش نقدی

cash settlement
تصفیه نقدی

cash shares
سهام نقدی، سهام نقد، سهام مالی

cash shorts
کسری صندوق

cash statement
صورت حساب موجودی نقدی

cash subsidy
یارانه نقدی

cash system

روش نقدی 
cash trading

معامله نقدی، داد و ستد نقدی
cash transaction

معامله نقدی
cash value

ارزش نقدی
cash voucher

رسید پول پرداختی به صندوق، رسید پول صندوق 
cash with order = cash before 
delivery
پرداخت هنگام سفارش، پرداخت قبل از تحویل

cast ballot
رأی دادن، ورقه را در صندوق رأی انداختن

caste
طبقه اجتماعی موروثی، کاست، نظام طبقاتی

caste society 
جامعه کاستی، جامعه طبقاتی

caste system
نظام کاستی، نظام طبقاتی، نظام طبقه ای

casting vote
رأی دارای حق وتو، رأی تعیین کننده، رأی مالک 

)در صورت برابری آرا(، رأی سرنوشت ساز
cast negative vote

دادن رأی منفی، رأی منفی دادن
cast vote

رأی دادن، رأی انداختن )در صندوق(
casual

موقت، فصلی، اتفاقی؛ بدون برنامه ریزی قبلی
casual employment

اشتغال موقت، اشتغال اتفاقی، اشتغال فصلی
casual job

شغل فصلی، کار فصلی
casual laborer = casual worker

کارگر موقت، کارگر فصلی
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casual profits
ســودهای اتفاقی، درآمدهای اتفاقی، ســودهای 

فصلی
casualties 

تلفــات، تلفات انســانی؛ قربانیــان، مصدومان، 
مجروحان

casualty insurance 
بیمه حوادث

casual work 
کار موقت، کار فصلی

catalog = catalogue
فهرســت،  کاتالوگ؛  کاال،  جــزوه مشــخصات 

مجموعه؛ دفترچه راهنمای مشخصات کاال
catalysis

کنش یاری
catalyst

کنش یار، کاتالیزور، تسهیل گر، تسهیل کننده
catalytic role

نقش تسهیل کنندگی 
catastrophe

مصیب، بال، فاجعه، بلیه؛ حادثه بدفرجام
catch

میزان صید ]در شــیالت[؛ گرفتن، گیر انداختن؛ 
شــکار کردن، صید کردن؛ درک کردن، مبتال 

شدن؛ شکار، صید؛ گیر، پیچ
catch-22

گره کور، مخمصه
catch-22 situation

دور باطل، دور تسلسل
catch-crop

پس ـ کشت، محصول واسطه
catching-up economy

اقتصاد اقتباســی، اقتصاد الگوگیری شده، اقتصاد 
الگو برداری شده 

catchment area
ناحیه تحت پوشــش؛ حوزه آبریــز، حوزه آبخیز 

]آبخیزداری[
catch-up model

الگوگیری، اقتباس الگو، الگوی اقتباسی 
catch-up policy

سیاست الگوگیری، سیاست اقتباس
catch-up strategy

راهبرد الگوگیری، راهبرد اقتباس
catch up with

خود را رســاندن؛ عقب نیفتادن از، جبران مافات 
کردن

categorization
طیف بندی، مقوله بندی، طبقه بندی، دسته بندی

category
دسته، طبقه، گروه، رده، مقوله

cater
تدارک دیدن، فراهم کردن؛ غذا تدارک دیدن

caterer
مسئول تدارکات )غذا(؛ کارپرداز؛ تدارکات چی

catering
آذوقه رسانی، تدارک غذا؛ کارپردازی؛ کترینگ

catering department
دایره تهیه و تأمین غذا و مواد غذایی

cats and dogs
رواج سفته بازی )در بازار بورس(

cattle
دام، چهارپا، حیوانات اهلی، رمه، احشام

cattle breeding 
پرورش گاو، اصالح نژاد گاو

cattle farm
گاوداری ]محل پرورش گاو[، دامداری

cattle farming = cattle-rearing
پرورش گاو، پرورش دام 

cattle feed
خوراک دام 

cattle-grid
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نرده 
cattleman

گاودار، چوبدار، حشم دار
cattle manure

کود گاوی، کود دامی
cattle market

بازار دام، محل خرید و فروش دام، بازار احشام
cattle-pen

آغل، طویله؛ محل نگهداری احشام
cattle raising = cattle-raising

گاوپروری، پرورش گاو؛ دامپروری
cattle-shed

طویله )گاو(
cattle truck

واگن یا کامیون حمل دام 
caucus

جلسه سران حزب؛ کمیته نظارت
causal

علت و معلولی، علّی، سببی 
causality

رابطه علت و معلولی، علیت، سببیت
causal relationship

رابطه علّی، رابطه علیتی
causation 
رابطه علت و معلول؛ علت )حدوث(؛ علل شناسی

cause 
ســبب، علت؛ هدف، آرمان؛ سبب شدن، موجب 

شدن 
cause and effect

علت و معلول
cause damages 

صدمه زدن، زیان یا خسارت وارد کردن 
cause obstruction 

ســد معبر کردن؛ کارشکنی کردن، اشکال تراشی؛ 
مانع تراشی کردن

cause of action
دالیل اقامه دعوی

caution 
احتیاط؛ اخطار، هشدار

cautionary judgement
حکم توقیف احتیاطی مال

caution money
وجه الضمان، تضمین قرار

caveat 
اخطاریه، اخطار رسمی

caveat emptor
خرید به مسئولیت مشتری، خرید به شرط امتحان
caveat vendor

فروش به شرط امتحان
cease of relations

قطع روابط
cease of subscription

قطع اشتراک
cede

واگذار کردن؛ واگذاری، انتقال؛ بذل
ceiling

سقف، حد نهایی
ceiling price

حد اکثر قیمت، بیشینه قیمت، سقف قیمت
celebrated
پر آوازه، نامی، شهیر، بلند آوازه، معروف، مشهور

celebration
جشن، مراسم شادی؛ جشن گرفتن، تجلیل

celebrity
شهرت، آوازه، اعتبار؛ مشاهیر ]در جمع[

cell 
سلول؛ کانون، مرکز؛ پیل؛ باتری 

cellar
انباری، زیرزمین؛ انبار غالت

censorship
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سانسور، ممیزی
censure 

انتقاد، نکوهش، بازخواست؛ انتقاد کردن، نکوهش 
کردن؛ سانسور؛ سانسور کردن

censure motion 
پیشنهاد مخالفت، پیشنهاد توبیخ؛ الیحه استیضاح
censurship law

قانون سانسور، قانون ممیزی کردن
census

سرشماری عمومی
census of agriculture

سرشماری کشاورزی
Census Office

اداره آمار و ثبت احوال، دایره سجل و احوال؛ اداره 
سرشماری عمومی

census of population
سرشماری نفوس و جمعیت

census of population and housing
سرشماری نفوس و مسکن 

census returns
نتایج سرشماری و آمارگیری

census survey
پیمایش سرشماری

centenary
صدسالگی، یکصدمین سال

center 
مرکز، محور، کانون

Center for Cooperative Studies
مرکز مطالعات تعاون

center for human settlement
مرکز تأمین سکونتگاه انسانی 

Center for International Study 
and Cooperation

مرکز همکاری و مطالعات بین المللی
Center on Integrated Rural 

Development for Asia and the 
Pacific (CIRDAP)

مرکز توســعه یکپارچه روســتایی منطقه آسیا و 
اقیانوسیه، سیرداپ

centerpiece
محور، هسته مرکزی

centers for cooperative develop-
ment

مراکز توسعه تعاونی 
center-stage
موقعیت محوری، نقش یا جایگاه کلیدی و مهم

centi
یک صدم

central
مرکزی، محوری، اساسی، اصلی

central activity
فعالیت اصلی، فعالیت محوری

central bank
بانک مرکزی

central bank of central banks
بانک مرکزی بانک های مرکزی

central banks cooperation
همکاری میان بانک های مرکزی

central body 
رکن اصلی

central building 
ساختمان مرکزی، مقر اصلی

Central Bureau of Statistics = 
Central Bureau of Statistical 

اداره مرکزی آمار
central business district

منطقه تجاری مرکز شهر
Central Chamber of Cooperative

اتاق تعاون مرکزی
central component
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رکن اساسی، عنصر محوری، مؤلفه اصلی
Central Consumer Cooperative 
Union

اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف
Central Cooperative Bank (CCB)

بانک تعاون مرکزی، بانک تعاونی مرکزی
Central Cooperative Bank for 
Agriculture and Forestry

بانک تعاون مرکزی کشاورزی و جنگلداری
Central Cooperative Fund

صندوق تعاون مرکزی
Central Cooperative Union
اتحادیه مرکزی تعاونی ها، اتحادیه مرکزی تعاون
central government

حکومت مرکزی
centralism

تمرکز قــدرت در دولت، تمرکزگرایی، گرایش به 
مرکــز؛ تمرکزگرایی در اداره امور، مرکزگرایی، 

نظام حکومت مرکزی
central issue

موضوع محوری، دغدغه )اصلی(
centralist

نظام  طرفدار  مرکزمــدار،  تمرکزگــرا،  مرکزگرا، 
مبتنی بر حکومت مرکزی، طرفدار تمرکزگرایی 

در اداره امور
centrality

مرکزیت، محوریت، اهمیت
centralization

تمرکزگرایــی، تمرکز قدرت )در دولت(؛ مرکزیت 
دادن

centralized control
نظارت مرکزی، نظارت متمرکز

centralized planning
برنامه ریزی متمرکز، نظام برنامه ریزی از ســوی 

مرکز

centralized structure
ساختار متمرکز

centrally-planned
مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، برنامه ریزی شده از 

سوی مرکز، برنامه ریزی مرکزساالر
centrally-planned economy

اقتصــاد مبتنی بــر برنامه ریزی از ســوی مرکز، 
اقتصاد دولتی، اقتصاد مرکز ساالر

central networks
شبکه های مرکزی

central organization
ســازمان مرکزی، تشــکیالت مرکزی، تشــکل 

مرکزی
central place 

مکان مرکزی
central place theory 

نظریه مکان مرکزی
central planning 

برنامه ریزی مرکزی، برنامه ریزی متمرکز
central role

نقش محوری
Central Statistical Bureau 

اداره مرکزی آمار
Central Treaty Organization 
(CENTO)

سازمان پیمان مرکزی، سنتو
central union

اتحادیه مرکزی
Central Union Consumers Co-
operatives for Iranian Workers 
(CUCCIW)

اتحادیــه مرکزی تعاونی های مصــرف کارگران 
ایران؛ امکان

Central Union for Iranian Rural 
and Agricultural Cooperatives 

اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی 
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ایران
Central Union of Agricultural 
Cooperatives

اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی 
central village

روستای مرکزی، دهکده مرکزی
centrifugal force

نیروی گریز از مرکز، نیروی مرکزگریز
centripetal force

نیروی مرکزگرا
centrist

میانه رو
Centrosojuz = Centrosokhuz

اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف ]در روسیه و 
شوروی سابق[، سنتروسوخوز

century
سده، قرن، دوره صد ساله

cereals
غالت

ceremony 
مراسم، آیین، مناســک؛ آداب، رسوم؛ تشریفات؛ 

تعارف
certain period

مدت معین
certainty

قطعیت، اطمینان
certainty condition

شرایط قطع و یقین
certifed

گواهی شده، تأیید شده، مورد تأیید
certificate

گواهی، گواهی نامه، تصدیق، مدرک
certificate number

شماره گواهی، شماره مدرک
certificate of approval

گواهی تأیید، تأییدیه، گواهی تصویب
certificate of deposit

گواهی سپرده، گواهی ودیعه 
certificate of exclusive inherit-
ance

گواهی انحصار وراثت 
certificate of exemption 

گواهی معافیت 
certificate of fitness

گواهی صالحیت 
certificate of good character

گواهی حسن اخالق
certificate of health

گواهی بهداشت، گواهی سالمت
certificate of incorporation

شرکت نامه؛ گواهی تأسیس شرکت 
certificate of inspection

گواهی بازرسی
certificate of insurance

گواهی بیمه 
certificate of land

قباله زمین
certificate of liquidation

مفاصانامه 
certificate of live birth

گواهی والدت
certificate of manufacture

گواهی ساخت 
certificate of no penal record 

گواهی عدم سوء پیشینه
certificate of occupancy 

گواهی قابل سکونت بودن بنا 
certificate of origin

گواهی مبدأ
certificate of participation
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گواهی مشارکت 
certificate of practical comple-
tion

گواهی یا صورت مجلس تحویل موقت
certificate of protest

گواهی واخواست، گواهی نکول 
certificate of registration 

گواهی ثبت 
certificate of registry

گواهی ثبت 
certificate of survey 

گواهی بررسی
certificate of transport 

گواهی حمل، مجوز عبور
certification 

تأییــد، تصدیــق، تضمیــن؛ تأییدیــه، گواهی، 
گواهی نامه، اجازه

certification of vital records 
گواهی ثبت احوال شخصیه

certified
گواهی شده، تأیید شده؛ مصدق؛ مورد تأیید؛ دوره 

دیده، تضمین شده، رسمی، مجاز
certified accountant

حسابدار رسمی
certified accurate 

رونوشت برابر اصل
certified assistant

دستیار دوره دیده 
certified bankrupt

ورشکسته مصالحه کرده با بستانکاران
certified check

چک تضمینی، چک تضمین شده 
certified copy = true copy

رونوشــت مصدق، نســخه گواهی شده، رونوشت 
برابر اصل، نســخه مطابق با اصل، کپی برابر 

اصل
certified crop

محصول گواهی شده 
certified crops 

محصوالت کشاورزی گواهی شده
certified date 

تاریخ تصدیق، تاریخ تعیین شده، تاریخ مجاز
certified document

سند قطعی، مدرک تأیید شده، سند مصدق
certified product

محصول گواهی شده، محصول مورد تأیید 
certified protest

واخواست رسمی، اعتراض رسمی 
certified seed

بذر گواهی شده 
certifier

تأیید کننده، گواهی دهنده، تصدیق کننده 
certifiers

گواهان، تأیید کنندگان
cessation 

توقف؛ قطع، پایان، خاتمه؛ لغو
cessation of business 

قطع فعالیت تجاری؛ انحالل کسب و کار؛ برچیدن 
کسب و کار

cessation of membership
اتمام عضویت، لغو عضویت

cession 
واگذاری؛ انتقال )حقوق یــا مالکیت(؛ صرف نظر 

کردن، اعراض )از حق(
cessionary 

انتقال گیرنده؛ منتقل علیه ]حقوق[
cession of properties

واگذاری امالک
cession system= transfer system

نظام واگذاری، نظام انتقال
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cessor clause 
قید خاتمه مسئولیت

chain banking
بانکداری زنجیره ای، بانکداری شعبه ای

chain migration 
مهاجرت زنجیره ای

chain of command
زنجیره فرماندهی، سلسله مراتب فرماندهی

chain of food supply
زنجیره تأمین غذا یا مواد غذایی

chain of title 
مراتب نقل و انتقال مالکیت

chain recovering
بازیابی زنجیره ای

chain-style business
کسب و کار زنجیره ای

chair
کرسی ریاست، ریاست کردن؛ ریاست جلسه را بر 

عهده داشتن؛ اداره کردن
chairman

رییس هیأت مدیره، رییس جلسه، رییس 
chairman of the board

رییس هیأت مدیره
chairman of the meeting

رییس جلسه، رییس مجمع
chairmanship

ریاست، ریاست جلسه
chair of the meeting

ریاست جلسه 
chairperson

رییس جلسه، رییس
chairperson of the committee

رییس کمیته
challenge

چالش؛ اعتراض، ایراد ]حقوق[؛ زیر ســؤال بردن، 

ایراد گرفتن به، اعتــراض کردن به؛ به چالش 
طلبیدن، به چالش کشیدن

challengeable 
قابل ایراد، قابل اعتراض

challenge fund
صندوق چالش؛ صندوق اعتباری رقابتی

challenge right = right of chal-
lenge

حق اعتراض
challenge to jurisdiction 

ایراد به صالحیت دادگاه 
challenge to validity of document 

ایراد به صحت سند، دعوی جعل سند
challenging

چالش برانگیز؛ پر دردسر، پر چالش
challenging time

دوران پر تالطم، دوره پر چالش
chamber

اتاق، شعبه؛ اتاقک، محفظه
Chamber of Agriculture

خانه کشاورزی، اتاق کشاورزی
Chamber of Commerce 

اتاق بازرگانی، اتاق تجارت
Chamber of Commerce for In-
dustries, Mines and Agriculture 

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی
Chamber of Commerce, Indus-
tries and Mines

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
Chamber of Cooperative 

اتاق تعاون
chamber of deputies

مجلس نمایندگان
chamber of farmers

خانه کشاورزان



  chargeable to tax 119

Chamber of Guilds
اتاق اصناف

Chamber of Industry 
اتاق صنعت

chamber of trade = chamber of 
commerce

اتاق تجارت، اتاق بازرگانی
chancellor

سردبیر ســفارت؛ صدراعظم؛ رییس اداره؛ رییس 
دانشگاه

chancellor of exchequer
وزیر مالیه، وزیر خزانه داری ]در انگلستان[

change
تغییر؛ دگرگونی؛ تعویض؛ تغییر دادن، تغییر کردن؛ 

پول خرد
change agent

عامل تغییر، مروج تغییر، تغییرگر
change facilitator

تسهیل گر تغییر
change in membership require-
ments

تغییر شرایط عضویت
change management

مدیریت تغییر، مدیریت تحول
change-marker

تغییر ساز، تحول گر، تحول ساز، تحول آفرین
change of land use

تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری زمین
change of name

تغییر نام
change of ownership

تغییر مالکیت
change of penalty 

تغییر مجازات
change of residence 

تغییر محل اقامت، تغییر محل سکونت
changes in schedule

تغییرات در برنامه )تنظیمی(
changing for improve

تبدیل به احسن
changing mind

تغییر عقیده دادن؛ منصرف شدن
channel

مجرا، کانال؛ آبراهه؛ مجاری ]در جمع[
channel of complaint 

امکان دادخواهی یا احقاق حق
channel of negotiation

باب مذاکره 
channels of communication

مجاری ارتباطی، خطوط ارتباطی
channels of distribution

مجاری توزیع، شبکه توزیع 
chantage

باج خواهی
chaos

هرج و مرج، آشوب
character

شخصیت؛ ویژگی، خصیصه
characteristic

ویژگی، مشخصه، خصوصیت 
character witness

شاهد امین
charge 

بار، نرخ؛  کارمزد، هزینه، حق العمل؛ مســئولیت، 
اتهام، ادعا؛ متهم کردن؛ موظف کردن؛ مطالبه 
کردن؛ شــارژ؛ شــارژ کردن؛ اجــرت، هزینه، 

حق الزحمه؛ اتهام؛ تکلیف کردن
chargeable
قابل مطالبه، قابل تعقیب، مالیات پذیر؛ قابل شارژ
chargeable to tax 



120  charge account

مشمول مالیات، مالیات بردار
charge account

حساب اعتباری، حساب مطالبه 
charge and discharge accounting
حسابداری جمع و خرج، حسابداری دخل و خرج

charge-capping
تعیین سقف )هزینه های عمومی(

charge card
کارت خرید )اعتباری(، کارت )حساب( اعتباری

chargé ďaffaires
کاردار )سفارت( ]فرانسه[

charged-hand
سرکارگر

charged issue
موضوع داغ

charged meeting
جلسه پر تنش

charged on an estate
دیون ترکه 

charged with
مسئول

charge for admission
ورودی، ورودیه، حق ورود

charge of complicity
اتهام شرکت در جرم

charges 
مخارج، هزینه ها؛ اتهامات 

charge with complicity 
متهم به همدستی

charge with duty
مالیات بستن، تعرفه بستن، عوارض بستن

charging order
قرار توقیف اموال

charging wharf = charging quay
اسکله بارگیری

charisma
جذبه ذاتی، محبوبیت؛ کاریزما، جاذبه 

charismatic
پر جذبه، با نفوذ، بســیار محبــوب، فرمند، دارای 

جذبه ذاتی، با جذبه 
charitable

خیریه، خیرخواهانه؛ خّیــر، نیکوکار؛ )مربوطه به( 
امور خیریه

charitable aid
کمک های خیرخواهانه

charitable company
نیکوکاری، شــرکت  خیریه، شــرکت  شــرکت 

عام المنفعه
charitable donations

خیرات، نفقات
charitable endowment

وقف های خیریه ای، وقف
charitable institute

مؤسسه خیریه، مؤسسه نیکوکاری
charitable institution

بنگاه خیریه، مؤسسه خیریه
charitable organization
سازمان خیریه، مؤسسه خیریه، تشکیالت خیریه

charitable or public good
امور خیریه یا عام المنفعه

charitable society = charity soci-
ety
انجمن خیریه، انجمن نیکوکاری، جمعیت خیرین
charitable trust

مؤسسه خیریه؛ موقوفه 
charities

اعانات، کمک های خیریه؛ مؤسسات خیریه 
charity

مؤسســه خیریه؛ صدقه، خیرات، نیکوکاری، کار 
خیر؛ خیرخواهی، احسان
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charity box
صندوق صدقات

charity fund
صندوق خیریه، صندوق نیکوکاری

charity payment
انفاق

charlatan
شیاد، حقه باز، شارالتان

Charles Fourier 
شارل فوریه

charm
طلسم، تعویذ، جادو؛ گیرایی، جذابیت

charm price
قیمت چشمگیر، قیمت جذاب، قیمت فریبنده

chart
نمودار، نگاره؛ ترسیم کردن؛ چارت

charter
نامه، مجوز تأســیس؛  اجــازه  منشــور، فرمان، 
اساســنامه، نظام نامــه، آیین نامه ] ســازمان، 
جمعیــت[؛ امتیاز نمایندگــی ]حقوق[؛ معافیت 

مخصوص؛ دربست کرایه کردن 
charter amendment bill

الیحه اصالح منشور
chartered
دارای پروانه رسمی، واجد صالحیت، مجاز، خبره
chartered accountant

حسابدار رسمی، حسابدار خبره 
chartered companies

شــرکت های با حقوق ویژه؛ شرکت های رسمی و 
مجاز

chartered company
شرکت مجاز، شــرکت دارای اساسنامه، شرکت 

رسمی، شرکت صاحب امتیاز
charter general meeting

مجمع عمومی مؤسس

charter group
گروه مؤسس، گروه پیشگام

charter meeting
مجمع مؤسس

charter member
عضو مؤسس، عضو گروه مؤسس

Charter of the United Nations
منشور سازمان ملل

charter party
قرارداد اجاره کشتی تجاری

chartist 
متخصص پیش بینی بازار سهام 

chart of attributes
جدول تعیین درجه مرغوبیت کاال

chase 
راه مزرعه، مســیر عبور در مزرعه؛ تعقیب؛ تعقیب 

کردن
chattel paper

سند اموال شخصی 
chattels
اموال، دارایی منقول؛ احشام؛ خدمه؛ خدم و حشم
chattels personal

دارایی منقول شخصی
chattering classes

طبقات متوسط و باالی جامعه
cheap

ارزان، کم بها، کم سود؛ دارای فرع نازل
cheap credits

اعتبارات ارزان
cheap food

مواد غذایی ارزان قیمت، غذای ارزان قیمت
cheap labor

نیروی کار ارزان، ارزانی نیروی کار
cheap line

کاالی ارزان
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cheap loan
وام کم بهره 

cheaply
به بهای نازل، به ثمن بخس

cheap money
وام با نرخ بهره نازل؛ پول ارزان

cheat 
کالهبرداری، فریب، خدعه؛ متقلب؛ کالهبرداری 

کردن، فریب دادن، تقلب کردن؛ دغل؛ جرزن
cheated

مغبون
cheating

تقلب، فریب کاری
check

بررســی، بازبینی، وارسی؛ چک؛ رسیدگی کردن، 
وارسی کردن

check book = checque book
دسته چک

check clearing
واریز و وصول چک

checker
مأمور بازرسی، مأمور کنترل

check for discrepancies
بررسی موارد اختالف و مغایرت

check in 
ثبت کردن )بار و بنه(، تحویل دادن )بار و چمدان(
checking 

وارسی، کنترل، بازبینی، بازرسی
checking account 

حساب جاری
checking office

اداره بازرسی 
checking of inventory 

کنترل موجودی )انبار(
checking of reference

نظرخواهی از فرد معرف
checking up

بازرسی کردن، وارسی کردن 
check list

فهرست مقابله، فهرست بازبینی، فهرست وارسی، 
چک لیست

checkout 
تصفیه حســاب کردن )با هتل(؛ محل پرداخت، 

صندوق ]در فروشگاه[
checks and balances

تعدیل و تــوازن، نظارت و موازنه ]حســابداری، 
بانکداری[

check sheet
فرم ثبت رویداد

check stub
ته چک

check to bearer
چک در وجه حامل

check to the order
چک به حواله کرد 

check up
بازبینی، بازدید کامل، معاینه کامل، معاینه کلی 

chemical
ماده شیمیایی؛ مواد شیمیایی ]در جمع[

chemical residue
باقی مانده ســموم، باقی مانده مواد شــیمیایی ]در 

محصوالت کشاورزی[، پسماندهای شیمیایی
chemicals

مواد شیمایی؛ سموم ]کشاورزی[ 
chemical sprayer

سمپاش
cheque = check

چک
chicken and egg situation

قضیه مرغ و تخم مرغ
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chicken farm
مرغداری، جوجه داری ]مزرعه پرورش جوجه[

chicken farming
جوجه داری ]فعالیت[، پرورش جوجه

chief
رییس، سردسته؛ ارشد؛ عمده، اصلی، مهم، مهم تر
chief accountant

حسابدار کل، سرحسابدار؛ رییس حسابداری
chief clerk 

سردفتر؛ رییس دبیرخانه
chief engineer

سر مهندس
chief executive

مدیر اجرایی ارشــد، باالترین مقام اجرایی، مدیر 
ارشد 

chief executive officer (CEO)
مدیرعامل؛ مســئول اجرایی ارشد ]در شرکت ها و 

سازمان ها[
chief financial officer (CFO)

مدیر ارشد مالی
chief justice

رییس دادگاه، قاضی اعظم، قاضی القضات، رییس 
هیأت قضات

chief obligation
تعهد اصلی

chief of staff
رییس ستاد 

chief of state 
رییس دولت

chief operating officer (COO)
مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد اجرایی

chief prosecutor
دادستان کل

chief secretary = secretary-gen-
eral

دبیرکل
chief technical officer (CTO)

متصدی ارشد فنی، مسئول فنی ارشد
child benefit

حق اوالد 
childcare

نگهداری از کودکان، مراقبت از کودکان
childcare centre
مهد کودک، مرکز نگهداری و مراقبت از کودکان
childcare officer

مددکار کودکان
child exploitation

بهره کشی از کودکان، استثمار کودکان
child labor 

کار کودکان، به کارگمــاری کودکان؛ کار کردن 
کودکان

child labor legislation
قانون کار کودکان، قانون مبارزه با کار کودکان 

children mortality 
مرگ و میر کودکان

children mortality rate
نرخ مرگ ومیر کودکان

children’s rights 
حقوق کودکان

child welfare 
حمایت از کودکان؛ رفاه کودکان

chilling center
سردخانه

chilling system = cooling system
دستگاه خنک کننده، سیستم سرمایش

chipboard
نئوپان، تخته سه ال

choice
گزینه، انتخاب، حق انتخاب؛ اختیار، چاره

chose 
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مال منقول شخصی
chose in action 

حق دینی
chose in possession 

حق عینی
chosen

برگزیده، منتخب
chronic

مزمن، کهنه، دیرین
chronic unemployment

بیکاری مزمن، بیکاری شدید
chronological

زمانی
chronometer

زمان سنج، گا ه نگار
chronometry

زمان سنجی، گاه نگاری
church and state

دین و دولت، دین و سیاست
churn 

مشک، کره گیر، دستگاه کره گیری
circle court

دادگاه سیار
circles

محافل، مجامع؛ دوایر
circular = circular letter

بخشنامه
circular grinding mill

آسیاب سنگی
circularize

بخشنامه کردن 
circulate

بخشنامه کردن، پخش کردن، توزیع کردن
circulating capital

سرمایه جاری، سرمایه در گردش

circulating file
فایِل گردان

circulating money
پول در گردش

circulation 
گردش، چرخش؛ تیراژ، شمارگان

circulation of wealth
چرخش ثروت، گردش ثروت

circumstance
وضع، وضعیت؛ شرایط و اوضاع، کیفیات ]در جمع[
circumstances 

شرایط، اوضاع و احوال؛ کیفیات؛ علل 
circumstantial event

واقعه ضمنی
circumstantial evidence

شواهد و مدارک ضمنی
circumstantial report

گزارش مشروح، گزارش مبسوط
circumvent 

با حیله از اجرای قانون طفره رفتن، پیدا کردن مفر 
قانونی، کاله شرعی گذاشتن، دور زدن قانون

circumvention
دور زدن، نادیــده گرفتن، زیرپا گذاشــتن؛ کاله 

شرعی
circumvention of the law

دور زدن قانون
citizen

شهروند
citizen farms

مزارع شهری
citizenship

شــهروندی، تابعیت؛ حقوق شهروندی؛ حق آب و 
خاک، حق آب و گل

citizenship education
آموزش شهروندی، شهروند آموزی
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citizenship rights = citizen rights
حقوق شهروندی

citrus
مرکبات

city
شهر، شهرستان، بلد 

city council
شورای شهر

city council member
عضو شورای شهر

city desk
ســرویس اخبار محلی ]در روزنامه نگاری[؛ بخش 

خبرهای شهری یا محلی
city-dweller

شــهری، اهل شهر، شهر نشــین؛ اهالی شهر ]در 
جمع[

city fathers
اعضای انجمن شهر، ریش سفیدان شهر

city hall
شهرداری

city-hall
عمارت شهرداری، ساختمان شهرداری

city-level justice co-op
تعاونی عدالت شهرستان

city man
بازرگان، تاجر، معامله گر، سوداگر

city-owned
متعلق به شهرداری

city-owned building
ساختمان متعلق به شهرداری

city planning 
برنامه ریزی شهری، شهرسازی، عمران شهری یا 

محلی
city residents

سکنه شهری، شهر نشینان

city-state
شهر مستقل، دولت ـ شهر، شهر ـ کشور

civic
شهری، اجتماعی، مدنی

civic authorities
مقامات شهرداری

civic center
مرکز اداری شهر 

civic commitment
تعهد مدنی، التزام شهروندی

civic dignitaries
مقامات عالی رتبه شهر، صاحب منصبان شهر

civic entrepreneurship
کارآفرینی مدنی

civic organizations
تشکل های مدنی، سازمان های مدنی

civic pride
ِعرق شهری، تعصب شهری

civic rights
حقوق شهروندی

civics
تعلیمات مدنی، تعلیمات اجتماعی، علوم مدنی

civic society
جامعه مدنی

civil
مدنی، کشوری، غیر نظامی

civil action = civil case
دعوای مدنی، دعوای حقوقی

civil code
قانون مدنی

civil company
شرکت مدنی

civil contract 
عقد مدنی، قرارداد مدنی

civil court
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دادگاه مدنی
civil death = civil degradation 

محرومیت از حقوق مدنی
civil disability = legal disability 

محرومیت از برخی حقوق مدنی
civil disobedience

سرپیچی از قانون 
civil disturbances

آشوب های داخلی
civil engineer

مهندس راه و ساختمان 
civil engineering

مهندسی عمران، مهندسی راه و ساختمان
civilian

شخصی، کشوری، غیر نظامی
civil injury

خسارت مدنی، اضرار مدنی
civilization

تمدن؛ مدنیت؛ متمدن سازی
civilized

متمدن، با فرهنگ
civil law = civil code

حقوق مدنی، قانون مدنی
civil liability

مسئولیت مدنی، تعهد مدنی
civil liberty

آزادی فردی، آزادی مدنی
civil participation

مشارکت مدنی
civil police

پلیش شهربانی
civil procedure

آیین دادرسی مدنی، اصول محاکمات حقوقی
civil procedure law

قانون آیین دادرسی مدنی

civil proceeding 
اقدامات حقوقی

civil registration 
ثبت احوال

civil registry 
دفتر ثبت احوال

civil rights
حقوق مدنی، حقوق شهروندی

Civil Rights Act
قانون صیانت از حقوق مدنی 

civil rights movement
نهضت حقوق مدنی، جنبش حقوق مدنی

civil servant
کارمند دولت، مستخدم کشوری 

civil servants
کارکنان کشوری، مستخدمین دولت 

civil service
اداره دولتــی؛ دســتگاه اداری، دســتگاه دولتی؛ 
خدمات کشوری؛ ســازمان استخدام کشوری، 

سازمان خدمات کشوری
Civil Service Act

قانون خدمات کشوری
civil service commission

کمیسیون خدمات کشوری
civil society 

جامعه مدنی
civil society organizations

تشکل های جامعه مدنی، تشکل های مدنی
civil status = civil state

احوال شخصیه، احوال شخصی
Civil Status Office

اداره سجل و احوال، اداره ثبت احوال
civil time

ساعت رسمی
civil war
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جنگ داخلی
civil wrong

عمل خالف قانون، شبه جرم، جنحه 
civil year

سال عرفی
claim

مطالبــه، ادعا، طلب؛ ادعا کردن، مدعی شــدن، 
مطالبه کردن، طلب کردن

claimable
قابل مطالبه، ادعاپذیر

claimable rights
حقوق قابل مطالبه 

claimant 
مدعی، خواهان، شاکی

claimant right
حق مورد مطالبه

claim damage 
ادعای ضرر و زیان کردن، ادعای خسارت کردن
claim due 

طلب خود را مطالبه کردن، مطالبه کردن
claimed capital

سرمایه مورد مطالبه 
claimed damage

خسارت مورد مطالبه 
claim expenses

درخواست استرداد هزینه
claim for damage

درخواست خسارت یا غرامت
claim for indemnity

مطالبه غرامت، درخواست غرامت 
claim for restitution

دعوی استرداد
claim-making

ادعاطلبی، مطالبه خواهی
claim-making power

قدرت مطالبه 
claim of ownership 

ادعای مالکیت
claim of royalty

دعوی حق اختراع
claim of the parties 

ادعاهای طرفین دعوی
claim of trade mark

دعوی نشان تجاری، مدعی نشان تجاری، ادعای 
نشان تجاری

claims book
دفتر مطالبات

claims department
شعبه دعاوی، دفتر دعاوی

clan
قبیله، طایفه، خاندان

clan ownership
مالکیت طایفه ای، مالکیت قبیله ای

clarification
شفاف سازی، روشن سازی؛ تبیین، توضیح

clarification of financial relation-
ships

شفاف سازی روابط مالی
clash

درگیری، برخورد، اختالف، تضاد؛ تضاد داشتن
clash of opinions = clash of ideas

اختالف عقیده، تضاد آرا
class

کالس؛ گروه، طیف، طبقه )اجتماعی(؛ تشخص
class action 

دعوی مطروحه توسط چند خواهان )دارای مشکل 
مشابه(

class barriers
موانع طبقاتی 

class conflicts
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تضادهای طبقاتی، ســتیزهای طبقاتی، منازعات 
طبقاتی، اختالفات طبقاتی

class conscious
حســاس به طبقــه )اجتماعــی(، دارای تعصب 
طبقاتی؛ نوکیسه، نودولت، تازه به دوران رسیده 
class consciousness
آگاهی طبقاتی؛ تعصب طبقاتی، حساسیت طبقاتی
class discrimination

تبعیض طبقاتی
class distinction

اختالف طبقاتی، تفاوت طبقاتی، تمایز طبقاتی
class-feeling

چشم و هم چشمی طبقاتی
classic

کالسیک؛ عالی، نمونه برجسته 
classical economics

مکتب اقتصادی کالسیک
classical economists

اقتصادیون کالسیک
classical theory

نظریه کالسیک
classic swap

معامله تعویضی متعارف، تاخت زدن به شیوه رایج 
classification

طبقه بندی، فصل بندی، دسته بندی، طیف بندی
classification of accounts

فصل بندی حساب ها
classification of occupation

طبقه بندی مشاغل
classification of the budget

فصل بندی بودجه 
classified 

طبقه بندی شده، دسته بندی شده؛ محرمانه
classified document 

اسناد طبقه بندی شده 

classified information
اطالعات محرمانه، اطالعات طبقه بندی شده

classify
طبقه بندی کردن، رده بندی کردن 

classless
بی طبقه؛ بی کالس؛ فاقد تشخص

classless society
جامعه بی طبقه 

class of actions 
راه های مختلف احقاق حق

class society
جامعه طبقاتی

class solidarity
همبستگی طبقاتی، انسجام طبقاتی

class status
پایــگاه طبقاتــی، جایگاه طبقاتی، شــأن و مقام 

طبقاتی؛ شأن و مقام اجتماعی
class struggle

کشمکش طبقاتی
class system

نظام طبقاتی
class war 

مبارزه طبقاتی، نزاع طبقاتی
Claude Henri de Saint-Simon

کلود هانری دو سن ـ سیمون
clause

قضیه، ماده ]قانون[؛ شــرط ]حقوق[؛ بند، عبارت 
]قرارداد[

claused 
مشروط

claused bill of lading 
بارنامه مشروط 

claused bill of lading
بارنامه مشروط، بارنامه کاالی معیوب

clauses of a contract



  clear an estate 129

مفاد قرارداد، شرایط قرارداد، مواد قرارداد 
clause voided

شرط باطل
clay

خارک رس؛ رسی، سفالی
clean

پاک، تمیز، منزه؛ پاک کرد، تمیز کردن، بی کم و 
کاست، سالم، بی عیب و نقص؛ بی قید و شرط

clean acceptance
پذیرش بدون قید و شرط، قبولی نویسی بی قید و 

شرط، پذیره نویسی بالشرط
clean bill of exchange

برات بی نقص
clean bill of lading

بارنامه بی نقص
clean-cut

روشن، واضح، برجسته، شفاف
cleaner

نظافت چی؛ تمیز کننده، پاک کننده 
clean hands

مبــرا بودن از جرم، منزه بودن از تقصیر؛ منصفانه 
و طبق قانون عمل کردن

clean hands doctrine
نظریه دست های پاک

cleaning
سالم سازی، پاک سازی

cleaning agreement
موافقت نامــه جبران زیــان، توافق نامــه جبران 

خسارت
clean letter of credit

اعتبار اسنادی ساده 
clean living

زندگی بی آالیش، زندگی سالم
clean penal certificate = clean 
records certificate

گواهی عدم سوء پیشینه
clean record

حســن سابقه، حسن پیشــینه، عدم سوء پیشینه، 
بدون سوء پیشینه، خوش سابقه

clean report
گزارش بی نقص، گزارش شفاف

cleanse
تصفیه کردن، پاک سازی کردن

clean signature 
امضای معتبر

clean technology 
فناوری پاک 

clear 
واضح، روشــن، صاف، شفاف، محرز، گویا؛ بدون 
عیب و نقص، بالمعارض؛ آزاد ]سند مالکیت[؛ 
ترخیص کردن؛ تصریح کــردن؛ تبرئه کردن؛ 
فیصله دادن؛ رفع ابهــام کردن؛ وصول کردن 

یا شدن ]بانکداری[؛ تمیز کردن، پاک کردن
clear a debt

تصفیه کردن بدهی
clear a difference 

حل و فصل کردن اختالف
clearance

تأیید صالحیت )برای دسترسی به اسناد محرمانه(؛ 
پاک ســازی؛  ترخیص؛  پروانه  )کاال(،  ترخیص 

تخلیه؛ مفاصا حساب
clearance certificate

مفاصانامه 
clearance items

اجناس استوک، اقالم یا کاالهای ته انباری
clearance sale

فروش )موجــودی( به قصد تصفیه دیون، فروش 
کل موجودی )به قیمت نازل(

clear an estate 
فک رهن کردن از ملک
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clear-cut policy
سیاست روشن و شفاف

clear days
روزهای کار؛ ایام آزاد؛ ایام آمادگی

cleared check
چک وصول شده، چک واریز شده 

cleared = discharged
برئ الذمه، تبرئه شده ]حقوق[

clear evidence
مدارک و شواهد روشن 

clear form obligation = acquitted
برئ الذمه 

clear goods
ترخیص کردن کاال از گمرک 

clearing
تصفیه، تســویه، تهاتر، پایاپای؛ عزیمت کشتی از 

بندر؛ فضای باز
clearing account

حساب پایاپای، حساب تهاتری
clearing advance

مساعده تهاتری، مساعده پایاپای
clearing agent 
نمایده ترخیص کاال، کارگزار ترخیص ]گمرکات[ 
clearing agreement

موافقت نامه تهاتری، قرارداد پایاپای
clearing and collection

واریز و وصول
clearing bank 

بانک کارگزار 
clearing bank

بانک کارگزار، بانک تهاتری
clearing house

اتاق تهاتر، اتاق پایاپای، دفتر تهاتر؛ ِکلِر
clearing house stock

سهام تهاتری

clearing office
دفتر تصفیه، اداره تصفیه

clearing payment
پرداخت تهاتری

clearing sheet
برگه تصفیه، برگه واریز

clear legislation
قانون شفاف

clear loss
زیان فاحش، خسارت آشکار، طلب سوخته شده 

clearly
صریحًا، به خوبی، به روشــنی، به وضوح؛ آشکارا، 

مسلمًا
clearly-defined mission

مأموریت شــفاف، رســالت روشــن و مشخص، 
مأموریت تعریف شده 

clear majority 
اکثریت مطلق

clearness
شفافیت، گویایی، وضوح، روشنی

clear policy
سیاست روشن، خط مشی شفاف

clear proof
بینه، دلیل واضح

clear rules
قواعد و مقررات شفاف

clear title
سند مالکیت آزاد یا بالمعارض، مالکیت مطلق

clergy
روحانیون، روحانیت؛ روحانی

clergyman
روحانی

clerical
دفتری، اداری، دیوانی؛ روحانی

clerical service 
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خدمات دفتری
clerical staff

کارکنان دفتری، کارمندان دفتری، کارمند اداری، 
نیروهای دفتری 

clerical work
کار دفتری، کار اداری

clerical worker
کارمند دفتری

clerk 
منشی، دفتردار، کاتب؛ کارمند، فروشنده

clerk of the court
منشی دادگاه

clerkship
منشی گری

clerk’s office = court office 
دفتر دادگاه

cliché
قالبی، پیش پا افتاده، مبتذل؛ کلیشه، کلیشه ای

client
ارباب رجوع، صاحب کار، مشتری، موکل؛ مخاطب
clientele 

ارباب رجوع، مشتریان؛ مخاطبان
clientelism

مشتری مداری، مشتری گرایی، مخاطب گرایی
clientelist

مشتری مدار، مشتری گرا، مخاطب گرا
client organization

سازمان متقاضی خدمات یا کاال
client-oriented

مخاطب گرا، ارباب رجوع محور، مشتری گرا
client-server

مشتری مدار، ارباب رجوع مدار، خدمت گزار مشتری، 
در خدمت مشتری

climate
اقلیم، آب و هوا؛ جو، شرایط جوی؛ فضای حاکم 

climate change
تغییر اقلیم، تغییرات آب و هوایی، تغییر آب و هوا؛ 

تغییر فضای حاکم
climate of opinion

جو حاکم بر افکار عمومی 
climatic conditions

شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی
climatology

اقلیم شناسی، آب و هواشناسی
clinic

درمانگاه، کلینیک
clinical
بالینی؛ واقع بینانه؛ ساده، بدون تزیین، بی آالیش

clinical training
آموزش فشرده 

clipper
قیچی پشم چینی، ماشین اصالح، قیچی باغبانی

clippings (paper)
بریده جراید 

cloak-room
انبار کاالهای امانتی

cloning
مشابه سازی ]زیست شناسی، آزمایشگاه[ 

close
بستن، تعطیل کردن؛ بســته؛ نزدیک، تنگاتنگ؛ 

دقیق، فشرده
close an account

حسابی را مسدود کردن، بستن حساب
close company = closed company

شــرکت محدود، شرکت کم ســهامدار، شرکت 
بسته، شرکت خانوادگی

close control 
نظارت دقیق و شدید 

close corporation
شرکت دارای صاحبان سهام محدود 



132  closed

closed
بسته، مسدود، تعطیل؛ محدود؛ غیر علنی؛ خاتمه 

یافته؛ سربسته، سّری، دربسته
closed account

حســاب بسته شده، حســاب بدون مانده، حساب 
متوازن

closed court
دادگاه غیر علنی

closed-door
محرمانه، سری، غیر علنی

closed economy
اقتصاد بسته 

closed membership structure
ســاختار عضویت بسته، ساختار عضویت محدود، 

محدودیت تعداد عضو 
closed primary 

انتخابات بسته
closed range 

مرتع قرق
closed session

جلسه غیر علنی، جلسه محرمانه 
closed shop

مؤسســه محــدود ]در صنایع[؛ قانــون عضویت 
اجبــاری در اتحادیه کارگــری )برای کارگران 
متقاضی استخدام(، کارگاه محدود )به عضویت 

اعضای اتحادیه(
closed society

جامعه بسته 
closed system 

نظام بسته، نظام محدود
closed union

اتحادیه بسته )کارگری(
close-end fund 

صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
close-end investment company

شرکت سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 

close inspection
بازرسی دقیق

closely-held company = closed 
company 

شرکت محدود، شرکت خانوادگی
close of meeting

ختم جلسه 
close proximity

مجاورت
close season

فصل ممنوعیت )شکار(
closet

گنجه، کمد دیواری، پستو؛ آبریزگاه، دستشویی
closing 

پایانی، آخرین؛ تعطیل؛ مختومه کردن، برچیدن؛ 
اختتام؛ بستن، توقف؛ اختتامی

closing account
حساب اختتامی

closing address
آخرین دفاعیات؛ نطق اختتامیه

closing an account
بستن حساب، حسابی را بستن یا مسدود کردن 

closing balance
مانده اختتامی

closing ceremonies = closing 
ceremony

مراسم اختتامیه، آیین اختتامیه
closing date

روز بستن حساب ها؛ ضرب االجل، آخرین مهلت، 
آخرین روز

closing date for application
آخرین مهلت درخواست، آخرین مهلت تقاضا

closing entry
ثبت اختتامی

closing inventory
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موجودی اقالم پایان دوره
closing of meeting

ختم جلسه، پایان جلسه، اتمام نشست
closing of the fiscal year

بستن حساب سال مالی
closing price

آخرین نــرخ ]در بورس[، قیمــت پایانی، قیمت 
اختتامی، قیمت پایان روز

closing subscription
پایان مهلت پذیره نویسی، پایان پذیرش اشتراک 
closure

کفایت مذاکرات، ختــم مذاکرات؛ تعطیل، توقف، 
توقف فعالیت؛ خاتمه، انتها؛ بستن، برچیدن

closure motion
پیشنهاد کفایت مذاکرات 

closure of a business 
تعطیل محل کسب و کار، برچیدن کسب 

closure of a hearing
ختم دادگاه، خاتمه یافتن دعوی

closure of pleading
پایان دفاع، پایان دادگاه 

cloth cap banking
بانکــداری شــال و کاله؛ روش پرداخت نقدی و 

مستقیم دستمزد کارگران 
club 

باشگاه، کانون، انجمن، محفل؛ چماق، چوبدستی؛ 
پول روی هم گذاشتن 

club goods
کاالی جمعی

club insurance
بیمه همیاری، بیمه جمعی، بیمه دسته جمعی

club land
منطقه تفریحی، تفریحگاه، تفرجگاه 

Club of Rome
باشگاه ُرم

clue 
سرنخ، رد، اثر، نشانه

cluster
خوشه، دسته؛ انبوه

cluster analysis
تحلیل خوشه ای

cluster development agency 
(CDA)

آژانس توسعه خوشه
cluster development executive 
(CDE)

عامل اجرای توسعه خوشه
clustered settlement pattern 

الگوی اسکان خوشه ای 
cluster sampling

نمونه گیری خوشه ای 
clusters of cooperatives

مجتمع تعاونی، خوشه های تعاونی
coaching

هدایت، سرپرستی، مربی گری
co-action

هم کنشی
co-administrator

دستیار مدیر، شریک در اداره امور
coalition

ائتالف، اتحاد؛ ادغام؛ ائتالفی
coalition-building

ائتالف سازی، ایجاد ائتالف
coalition government

حکومت ائتالفی، دولت ائتالفی
coalition parties

احزاب مؤتلفه
coalition theory

نظریه ائتالف 
coarse grains 
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غالت دامی، زبره غالت
coastal law

قوانین مربوط به آب های ساحلی
coastal tourism

گردشگری ساحلی
co-branding

برندسازی مشارکتی، برندسازی شراکتی
cobweb theorem
قضیه تار عنکبوت، نظریه تعادل عرضه و تقاضا 
co-chairman

رییس مشترک )جلسه(؛ نایب رییس جلسه
co-chairs

رؤسای مشترک )جلسه(
cocktail swap

معاملــه تعویضی مرکب، تاخت مرکب، ســوآپ 
مرکب

code
آیین نامه، نظام نامه، مجموعه قوانین؛ قانون، آداب، 

رسوم، مقررات؛ رمز، عالمت، کد، شماره رمز
co-defendant

مدعی علیه ثانوی
code of civil procedure

قانون آیین دادرسی مدنی
code of conduct

منشور رفتاری، نظام نامه رفتاری، مرام نامه
code of criminal procedure

قانون آیین دادرسی کیفری
code of ethics
منشور اخالقی، ضوابط اخالقی، نظام نامه اخالقی
code of law

مجموعه قوانین 
code of obligations

قانون تعهدات 
code of practice

مقررات )داخلی ســازمان(، دستورالعمل؛ ضابطه، 

مقررات؛ ترتیب عمل
code of procedure = rules of 
procedures 

آیین دادرسی؛ قانون آیین دادرسی
code of rules

مجموعه قواعد و مقررات 
code of the Law

قانون شریعت
co-determination

تصمیم مشترک 
codification

تدوین، تنظیم، کدگذاری؛ تدوین قانون 
codified laws

قوانین مدون
codifying 

تدوین؛ تدوین کردن، وضع کردن 
coding

رمزگذاری، کدگذاری
co-director

مدیر مشترک
coefficient

ضریب 
coefficient of acceleration

ضریب شتاب ]اقتصاد[
coefficient of association

ضریب گروهی
coefficient of correlation

ضریب همبستگی
coefficient of dispersion

ضریب پراکنش
coefficient of expectations

ضریب احتماالت، ضریب انتظارات 
coefficient of variation

ضریب پراکندگی، ضریب تغییرات 
coemption
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خرید یکجا، خرید کل محصول، خرید چکی
coercion

توسل به زور و ارعاب، زورگویی؛ قهر، اجبار
coercive

تحمیلی، اجباری، زورگویانه، جبری، قهری، قهر 
آمیز؛ الزام آور

coercive cooperation
تعاون اجباری، همکاری جبری، همکاری قهری

coercive measures
اقدامات اجباری

coexistence
همزیستی

cofactor
عامل مشترک، همگزار، هم سازه، هم عامل

coffee-break
تنفس بین جلســات )بــرای پذیرایــی(، تنفس، 

استراحت بین جلسات 
co-financing

تأمین مالی مشترک، سرمایه گذاری مشترک
co-financing scheme

طرح تأمین مالی مشترک 
co-founder

یکی از بنیان گذاران 
co-funding 

تأمین اعتبار مشترک
cognition

شناخت، معرفت، ادراک
cognitive

شناختی 
cognitive core

هسته شناختی
cognitive domain

حیطه شناختی
cognitive process

فرایند شناختی

cognitive resources
منابع شناختی

cognitive saturation
کفایت شناختی

cognizance
اخطــار قانونی، اخطار رســمی، ابالغ رســمی؛ 
صالحیت )دادگاه(؛ معرفت، آگاهی، شــناخت؛ 

بداهت قضایی؛ اقرار، اعتراف
cognizant

ذی صالح، دارای صالحیت؛ آگاه، وارد 
cohabitation

همکاری )بین اعضای احزاب مخالف(
coheir

شریک ارث
cohesion

همبستگی، اتحاد، انسجام
cohort

گروه آمــاری، مجموعــه آماری؛ دار و دســته، 
همکاران

coin
سکه، مسکوک؛ وضع کردن؛ سکه زدن 

coinage
ضرب سکه، سکه زنی، ضرب مسکوکات

coincidence
همزمانی، تالقی، مطابقت؛ مصادف بودن 

coincidence indicators
شاخص های همزمان، نماگرهای همزمان

coincident
مقارن، همزمان، مصادف، مطابق

coinsurance
بیمه اشتراکی، بیمه اتکایی، بیمه مشترک

coinsurance clause
شرط پیش بینی در قرارداد بیمه مشترک 

cold storage
انبار سردخانه دار
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cold store
سردخانه 

cold war
جنگ سرد 

co-leader 
رهبر مشترک، رهبری مشترک، رهبری باهم 

co-learning
یادگیری با هم، )با( هم فرا گیری

collaborate
همکاری کردن، تشریک مساعی کردن 

collaboration
تشریک مساعی، همکاری، همدستی، هم کوشی، 

اشتراک مساعی
collaboration output

حاصل همکاری
collaborative

گروهی، دسته جمعی، جمعی، مشترک؛ همیارانه، 
یاریگرانه، مبتنی بر همکاری و تعاون

collaborative activity
فعالیت یاریگرانه، اقدام همیارانه و مشارکت جویانه 
collaborative funding 

تأمین مالی مشترک، تأمین اعتبار جمعی
collaborative innovation

نوآوری  همیارانــه،  نوآوری  یاریگرانــه،  نوآوری 
مبتنی بر همیاری

collaborative patents
ثبت اشتراکی اختراعات

collaborator
همکار، همدست، شریک

collapse
فروپاشی، سقوط، شکست، افول

collar work
کار پر زحمت، کار پر مشقت

collateral 
وثیقــه، ضمان، وجه التزام، مــال گرویی؛ فرعی، 

جنبی، جانبی؛ تبعی، گرویی
collateral benefits

منافع جنبی، منافع ثانویــه، مزایای جنبی، منافع 
ثانوی

collateral clause
شرط جنبی، شرط تبعی

collateral contract 
قرارداد جنبی، عقد تبعی 

collateral guarantee 
ضمان احتیاطی، ظهرنویســی بــرات به منظور 

تضمین آن
collateral heirs 

وراث مع الواسطه 
collateral loan = secured loan = 
backed loan

وام با وثیقه، وام ضمانی
collateral mistake 

اشتباه عارضی
collateral property 

مال گرویی، عین مرهونه
collateral security 

وثیقه تکمیلی، ضمان احتیاطی، وثیقه فرعی 
collateral security

وثیقه ضمانت، گرو تأمینی؛ تضمین وثیقه ای
collateral term

شرط فرعی، شرط تبعی
collateral trust bond

قرضه به تضمین اسناد 
collateral use 

انتفاع تبعی 
colleague 

همکار، همقطار، هم پیشه 
collect

گردآوری کردن، جمع آوری کردن؛ وصول کردن؛ 
وصول، جمع آوری، گردآوری
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collectability = collectibility
قابلیت وصول، وصول پذیری

collectable = collectible
قابل وصول، قابل حصول، قابل تحصیل

collectable tax
مالیات قابل تحصیل یا قابل وصول 

collect and funds
وصول هر نوع وجه 

collect a rent 
دریافت کردن اجاره بها، وصول اجاره بها

collect claims
وصول مطالبات

collected 
وصول شده، دریافت شده، جمع آوری شده؛ خاطر 

جمع، آسوده خاطر
collectible

قابل وصول، وصول پذیر 
collecting bank

بانک وصول کننده
collecting charges

هزینه های وصول؛ وصول هزینه ها
collecting debts

وصول مطالبات، وصول دیون
collecting order

حواله وصولی؛ دستور وصول، حکم وصول
collection

جمــع آوری؛ وصــول؛ گــردآوری؛ مجموعــه، 
کلکسیون؛ تحصیلداری

collection form
برگــه جمع آوری  برگه جمع آوری مشــخصات، 

اطالعات
collection items

اقالم وصولی
collection of arrears

وصول معوقه ها، تحصیل معوقات

collection of expenses
جمع آوری هزینه ها، وصول هزینه ها

collection of taxes
تحصیل مالیات، جمع آوری مالیات، وصول مالیات
collection period

دوره وصول )مالیات(
collection rate

نرخ وصول
collective 
دسته جمعی، اشتراکی، گروهی، مشترک، جمعی

collective account
حساب مشترک

collective action
اقــدام جمعی، عمل جمعی، کار جمعی و گروهی، 

اقدام دسته جمعی
collective agreement

توافــق جمعی، قرارداد جمعــی، عقد جمعی )بین 
کارفرما و کارگران یا اتحادیه های کارگری(

collective agreement of service
قرارداد دسته جمعی خدمات

collective agriculture 
کشاورزی جمعی، کشاورزی اشتراکی

collective approach
رویکرد جمعی

collective bargaining 
چانه زنــی جمعی؛ مذاکرات احقــاق حق، مذاکره 

برای افزایش دستمزد و حقوق
collective bargaining agreement 

توافق بین کارفرما و اتحادیه کارگری برای تنظیم 
شرایط کار یا استخدام

collective behavior
رفتار جمعی 

collective buying power
قدرت خرید جمعی

collective choice
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گزینه جمعی، انتخاب گروهی 
collective contract

قرارداد گروهی
collective discrimination

تبعیض جمعی 
collective disputes

اختالفات جمعی، مناقشات دسته جمعی
collective duty

قرض کفایی
collective economy

اقتصاد اشتراکی
collective effort

تالش جمعی، اهتمام مشترک، اهتمام جمعی
collective enterprises

بنگاه های اقتصادی جمعی
collective experience

تجربه جمعی، تجربه اشتراکی، تجربه مشترک
collective farming

کشــت و کار اشــتراکی، کشــت جمعی، زراعت 
اشتراکی

collective farms
مزارع اشتراکی

collective goods
کاالهای جمعی

collective guarantee
ضمانت دسته جمعی، مسئولیت تضامنی

collective housing 
مسکن اشتراکی 

collective identity
هویت جمعی، هویت مشترک

collective labor contract
قرارداد دسته جمعی کار

collective land
زمین مشاع، اراضی مشاع

collective leadership

رهبری جمعی
collective liability
مسئولیت گروهی، تعهد مشترک، مسئولیت جمعی
collectively-owned

متعلق به جمع، دارای مالکیت جمعی، مشاع
collectively-owned indivisible 
capital

سرمایه غیر قابل تقسیم متعلق به جمع، مالکیت 
جمعی سرمایه غیر قابل تقسیم 

collective organization
تشــکل جمعی، ســازماندهی جمعی، ســازمان 

اشتراکی، تشکیالت اشتراکی
collective ownership

مالکیــت اشــتراکی، مالکیــت مشــاع، مالکیت 
مشترک، مالکیت جمعی

collective poverty tarp
دام فقر جمعی، تله فقر جمعی

collective property
اموال جمعی، دارایی مشترک 

collective reputation
اعتبار جمعی

collective resignation
استعفای دسته جمعی

collective responsibility
مسئولیت جمعی، مسئولیت دسته جمعی

collective savings
پس اندازهای جمعی

collective self-help
خودیاری جمعی

collective self-reliance
خود اتکایی جمعی

collective system
نظام اشتراکی 

collective tenure
نظام تصدی اشــتراکی زمین؛ اجاره داری جمعی؛ 
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مالکیت اشتراکی 
collective wisdom

خرد جمعی
collectivism

مسلک اشتراکی، نظام اشــتراکی؛ اصالت جمع، 
جمع گرایی

collectivist
جمع گرا، طرفدار اصول اشتراکی، طرفدار مسلک 

اشتراکی
collectivity of functions

جمعی بودن وظایف
collectivization

اشتراکی کردن؛ مالکیت اشتراکی؛ جنبه اشتراکی 
بخشیدن

collectivized agriculture = collec-
tive agriculture

کشاورزی جمعی، کشاورزی اشتراکی
collect of loan 

وصول وام
collector

مأمــور وصول،  تحصیلــدار؛ وصــول کننــده، 
دریافت کننده، جمع آوری کننده 

collector ś office
اداره تحصیلداری

college degree
مدرک دانشگاهی، درجه دانشگاهی

collegiate
دانشجویی، دانشگاهی، دانشکده ای

collusion
توطئه، تبانی، ساخت و پاخت؛ همدستی، زد و بند 

)در جرم(؛ گاو بندی
collusive

تبانی آمیز، بوی تبانی دادن
co-loan

وام مشترک 

colonial
استعماری، مستعمره نشین، اهل مستعمره 

colonial administrators
استعمارگران، حاکمان استعماری

colonial government
حکومت استعماری

colonialism
سیاست استعماری، استعمارگرایی، استعمارگری

colonialist
استعمارگر، استعمارگرا، طرفدار سیاست استعماری
colonial system

نظام استعماری، نظام مستعمراتی
colonist

مهاجرنشین، مستعمره نشین؛ مهاجر
colonization

مستعمره سازی، استعمار، استعمارگری
colonize

مستعمره کردن، تشکیل مستعمره دادن 
colonizer

مستعمره نشین؛ مستعمره گر
colonizing countries

کشورهای استعمارگر
colony

مستعمره، مهاجرنشین؛ اجتماع، گروه ]جانوران و 
گیاهان[

color
رنگ؛ ظاهر، صورت، حق ظاهری؛ شبهه، شائبه

colorable 
ظاهری، صوری، تقلبی

colorable alteration 
تغییر ظاهری 

colorable transaction 
معامله صوری 

color-bar
تبعیض نژادی
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color-blind law
قانون بدون تبعیض نژادی

color-blind policy
سیاست عدم تبعیض بین نژادها و رنگ ها

colored
رنگین، رنگین پوســت، دو رگه؛ رنگین پوستان، 
دورگه ها ]در جمع[؛ رنگی؛ به رنِگ ]در ترکیب[
color of right

حق عرفی
color of title 

مالکیت صوری، مالکیت ظاهری
color problem

مسأله نژادی، مشکل رنگ و نژاد
column

ستون، دیرک؛ ریز، ردیف ]اعداد، ارقام[
column rank

رتبه ستونی
column-to-column

ستون به ستون 
co-management

مدیریت مشترک، همگردانی
co-manager

مدیر مشترک، همگردان
combatant

رزمنده، مبارز، جنگجو
combination

آمیــزه، ترکیب، تلفیق، امتزاج، اختالط؛ رمز قفل؛ 
ائتالف

combination laws
قوانین )ناظر بــر( تبانی، قوانین ممانعت از تبانی، 

قوانین ضد تبانی
combination of offenses

تعدد جرایم
combine

دســتگاه کمباین؛ ترکیب کردن، آمیختن، ملحق 

شدن، به هم پیوســتن؛ تراست، کارتل ]مالی، 
بازرگانی[

combined
تلفیقی، ترکیبی؛ تلفیق شده، ترکیب شده، مختلط، 

آمیخته، ممزوج
combined accounts

حساب های تلفیقی، حساب های ترکیبی
combined investment account

حساب مختلط سرمایه گذاری
combined plans

طرح های ترکیبی، طرح های تلفیقی 
combined total

مجموع تلفیقی
combined transport

حمل و نقل ترکیبی، حمل و نقل با چند وسیله
combine harvester

ماشین درو، کمباین 
come about

شدن، پیش آمدن، رخ دادن، ظهور یافتن
COMECON 

شورای کمک های اقتصادی دوجانبه
come into effect = come into 
force

الزم االجرا شدن
come into operation

به کار افتادن، عملی شــدن، اجرایی شــدن؛ به 
بهره برداری رسیدن، عملیاتی شدن

come off to
محقق شدن، عملی شدن

come to an agreement
توافق حاصل کردن، به توافق رسیدن

come to maturity 
فرا رسیدن موعد

come to term
به توافق رسیدن، سازش کردن
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come true
به حقیقیت پیوســتن، تحقــق یافتن، جامه عمل 

پوشیدن، به منصه ظهور رسیدن
come up with

ارائه کردن، مطرح کردن؛ به دســت آوردن، پیدا 
کردن

comfort
راحتی، آسایش، فراغ بال

command area
حوزه تحت پوشش، منطقه فرمان 

command-directed economy
اقتصاد فرمایشی

command economy
اقتصاد دستوری، اقتصاد فرمایشی

commander
فرمانده 

command line
خط فرمان، سطر فرمان

commemoration
گرامی داشت، بزرگداشت، یاد بود

commencement 
آغاز، شروع، ابتدا؛ تاریخ اجرا یا تنفیذ )قانون(

commencement date
تاریخ آغاز، زمان شروع 

commencment of the meeting
شروع جلسه

comment
اظهار نظر، نظر، تفسیر، توضیح؛ اظهار نظر کردن، 

توضیح دادن
commentary

تفسیر، گزارش؛ گزارش تفسیری
commentator

مفسر، صاحب نظر؛ گزارشگر
commercial

تجاری، بازرگانی

commercial acumen
شم تجاری، شم اقتصادی

commercial advantages
مزیت های تجاری، امتیازات تجاری

commercial agent
نماینده بازرگانی

commercial agriculture = com-
mercial farming

کشاورزی تجاری، کشت تجاری
commercial attaché

وابسته تجاری، وابسته بازرگانی
commercial bank

بانک بازرگانی، بانک تجاری
commercial banking school

مکتب بانکداری بازرگانی
commercial banking sector

بخش بانکداری تجاری
commercial bills 

بروات تجاری 
commercial book-keeping

دفترداری بازرگانی، حسابداری تجاری
commercial break

زمان پخش آگهی ]در رادیو و تلویزیون[
commercial business

کسب و کار تجاری، شغل تجاری
commercial card

کارت بازرگانی
commercial club

باشگاه تجاری، انجمن تجاری
commercial codes

قواعد بازرگانی، قواعــد تجاری، مجموعه قوانین 
تجارت 

commercial companies
شرکت های تجاری، شرکت های بازرگانی

commercial correspondence
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مکاتبات تجاری
commercial court

دادگاه ویژه امــور بازرگانی، دادگاه امور معامالت 
تجاری 

commercial credit
اعتبار تجاری

commercial credit company
شرکت اعتبار بازرگانی

commercial credits
اعتبارات بازرگانی

commercial department
شعبه بازرگانی، اداره امور تجاری، دایره بازرگانی

commercial deposit
سپرده تجاری

commercial designer
طراح آگهی های تجاری

commercial development
توسعه )فعالیت( تجاری، توسعه بازرگانی

commercial exhibition
نمایشگاه تجاری، نمایشگاه بازرگانی

commercial failure 
ناکامی تجاری، ورشکستگی تجاری

commercial fair = commercial 
exhibition

نمایشگاه بازرگانی
commercial faming system

نظام بهره برداری )زراعی( تجاری
commercial farm

مزرعه تجاری
commercial fertilizer

کود تجاری
commercial firm

مؤسسه تجاری، تجارتخانه 
commercial forest 

جنگل تجاری

commercial frustration 
انقضای تعهدات تجاری )به علت حوادث قهری(
commercial guarantee

تضمین تجاری، ضمانت تجاری
commercial house

تجارتخانه، مؤسسه بازرگانی
commercial-industrial develop-
ment

توسعه تجاری صنعتی 
commercial instruments

اوراق تجاری، اسناد تجاری
commercial intermediaries

واسطه های بازرگانی
commercial investment

سرمایه گذاری تجاری 
commercial invoice

سیاهه تجاری
commercialism

تجارت گرایی،  روحیــه  بازارگرایی،  ســوداگری، 
روحیه بازاری

commercialization
تجاری سازی، جنبه تجاری دادن

commercialized
تجاری شده، به مرحله تجاری سازی رسیده

commercial land use 
کاربری تجاری

commercial law
قانون امــور تجــاری، قانون بازرگانــی، حقوق 

بازرگانی؛ حقوق تجارت 
commercial lease 

اجاره ملک تجاری
commercial license

کارت بازرگانی، پروانه بازرگانی
commercial litigation 

دعوای تجاری 
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commercial loan
وام تجاری

commercial manager
مدیر امور تجاری، مدیر بازرگانی

commercial mark
نشان بازرگانی، عالمت تجاری

commercial overhead
اضافه سرمایه تجاری، مخارج سربار تجاری

commercial paper house
مؤسسه اوراق تجاری

commercial papers
اسناد بازرگانی، اوراق تجاری، اسناد تجاری

commercial par
برابری تجاری، برابری بازرگانی

commercial policy
سیاست تجاری

commercial procuration
کارسازی تجارت، مباشرت تجارتی

commercial property 
ملک تجاری 

commercial quarter
منطقه تجاری

commercial registration law
قانون ثبت شرکت های تجاری

commercial sector
بخش بازرگانی، بخش تجاری

commercial set
مجموعه بازرگانی

commercial site
محل تجاری، مکان تجاری

commercial terms
اصطالحات بازرگانی؛ شرایط تجاری

commercial traffic
مبادالت بازرگانی

commercial transaction

معامله تجاری
commercial transfer of technol-
ogy

انتقال تجاری فناوری
commercial traveller
فروشنده سیار، بازرگان سیار، نماینده فروش سیار
commercial travellers’ society 

اتحادیه بازرگانان سیار، جمعیت بازرگانان سیار
commercial union

اتحادیه تجاری 
commercial usage = usage of 
trade 

عرف و رویه تجاری 
commercial use

کاربری تجاری، بهره برداری تجاری
commercial vehicles

وسایل نقلیه باری
Commerzbank

بانک تجارت آلمان، کومرز بانک
Commies 

کمونیست ها ]عنوانی که ضد کمونیست ها به کار 
می برند[

commissar
کمیسر، مأمور عقیدتی ـ سیاسی

commissary
نماینده، مباشــر، وکیل؛ مأمور کارپردازی، مأمور 

سررشته داری
commission

حق العمل، حق العمــل کاری، حق داللی، کارمزد؛ 
کمیسیون، هیأت؛ مأموریت دادن، مأمور کردن؛ 

بنا به سفارش انجام دادن
commission agent

حق العمل کار، کمیسیون بگیر؛ واسطه، دالل
commissionaire

مأمــور؛ عضو کمیســیون؛ صاحب منصب؛ مأمور 
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عالی رتبه
commission day

روز افتتاح جلسه
commissioned judge

قاضی نیابتی
commissioner

مأمور، عضو کمیســیون؛ حق العمــل کار؛ دالل، 
واسطه

commission fee
حق کمیسیون، کارمزد، حق داللی

commission for collection
حق العمل تحصیلداری، کمیسیون تحصیلداری

commission-free 
بدون کارمزد

commission house
مؤسسه حق العمل کاری

commissioning
حق العمل کاری؛ بنا به سفارش انجام دادن

commission of conciliation 
کمیسیون حل اختالف، هیأت حل اختالف

commission of inquiry = com-
mission of enquiry

کمیته تحقیق، هیأت تحقیق، کمیســیون تحقیق 
و تفحص

commission on sales
حق العمِل فروش، کارمزد فروش

commission order
سفارش حق العمل کاری

commission rate
نرخ حق العمل کاری، نرخ کمیسیون، نرخ کارمزد، 

تعرفه داللی
commit 

مرتکب شدن؛ ارجاع کردن؛ سپردن؛ تعهد کردن، 
اختصاص دادن )بودجه یا نیرو(

commital hearing 

رسیدگی، استماع؛ محاکمه
commitment

تعهد، التــزام، الــزام؛ واگــذاری؛ تحویل، قبول 
مســئولیت؛ ارجــاع الیحه به کمیســیون ]در 

مجلس[
commitment charge

هزینه واگذاری تعهد 
commitment letter 

قولنامه، تعهدنامه 
commit perjury 

شهادت دروغ دادن، سوگند دروغ ادا کردن
committed

متعهد، دلسوز، پای بند، ملزم، ملتزم
committee

کمیته، هیأت، گروه، کمیسیون
Committee for the Promotion 
and Advancement of Coopera-
tives (COPAC)

کمیته ترویج و توسعه تعاونی ها
Committee of Asian Woman 
(CAW)

کمیسیون زنان آسیا 
committee of budget 

کمیسیون بودجه
committee of committees

کمیسیون مرکزی، کمیته مرکزی
committee of coordination 

کمیته هماهنگی، کمیسیون هماهنگی
committee of directors

مجمع مدیران، کمیته مدیران، هیأت مدیره
committee of examination

کمیته بررسی، کمیته بازرسی
committee of inspection

کمیته بازرسی
committee of supervision 



  commodity terms of trade 145

کمیته نظارت
Committee of Twenty

کمیته بیست، هیأت بیست گانه 
Committee on the Working of 
the Monetary System (CWMS)

کمیته نظارت بر عملکرد نظام پولی
Committee on Trade and Devel-
opment

کمیته تجارت و توســعه، کمیســیون تجارت و 
توسعه

commodification
تبدیــل مــواد با ارزش افــزوده؛ کاالیی شــدن، 

کاالگونگی 
commodities and goods

کاالهای خاص و عــام، کاالهای خام و فراوری 
شده، کاالهای کشاورزی و صنعتی

commoditization
تفکر کاالگــرا، کاالگرایی؛ جنبــه کاالیی دادن؛ 

تبدیل به کاال کردن
commodity

کاال، متاع، کاالی خاص؛ مال التجاره؛ محصوالت 
کشــاورزی ]به ویژه در جمع[؛ اجناس، کاالها 

]در جمع[
commodity agreement 

تثبیت مشــترک قیمت فــروش، توافق در مورد 
قیمت کاال 

commodity approach
رهیافت تخصصی کاال 

commodity assistance
کمک جنسی، کمک کاالیی

commodity broker 
دالل کاال، دالل اجناس

commodity control scheme
طرح نظارت بر کاال و اجناس

commodity cost

هزینه کاالی مصرفی
commodity credit corporation

شرکت اعتبار کاالیی
commodity dollar

دالر ثابت، دالر متعادل
commodity exchange

بــورس کاال، بورس کاالهــای مصرفی، بورس 
کاالهای تخصصی

commodity exchanges
مبادالت کاالیی

commodity goods
کاالی ترکیبی

commodity group
گروه کاالیی، گروه تخصصی کاال

commodity loan
وام کاالی مصرفی

commodity market
بازار کاالی مصرفی، بازار مواد اولیه، بازار کاال

commodity marketing
بازاریابی کاال

commodity money = commodity 
currency

پول کاالیی
commodity paper

سند کاالی مصرفی
commodity portfolio

سبد کاال، مجموعه کاال
commodity price index

شاخص قیمت های عمده فروشی کاال
commodity reserve theory

نظریه ذخیره کاال
commodity standard

پایه کاال، استاندارد کاال
commodity terms of trade 

رابطه مبادله کاالیی
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commodity theory of labor
نظریه کاالیی کار

commodity theory of money
نظریه کاالیی پول

common
مشترک، همگانی، عمومی، معمولی، رایج، عادی، 

مصطلح؛ روزمره؛ پیش پا افتاده، مبتذل
common agreement

قرارداد مشترک، قرارداد عمومی
common Agricultural Policy 
(CAP)

سیاست مشترک کشاورزی ]در اتحادیه اروپا[
commonalities

مشترکات، وجوه اشتراک، اشتراکات
commonality

وجه مشترک، وجه اشتراک، وجه تشابه
commonalty = commons

عامه مردم، عوام الناس، توده مردم 
common arbitrator

سرداور
common areas 

عرصه های مشــاع ]در بخش مسکن[؛ حوزه های 
مشترک، زمینه های مشترک 

common assent 
موافقــت همگانــی، موافقت عمومــی، رضایت 

عمومی
common assurance of property

انتقال حق مالکیت 
common average

میانگین ساده، معدل ساده؛ میانگین مشترک
common belief

باور عمومی
common bond
ضمانت نامه عمومی؛ علقه مشترک، پیوند مشترک
common cadre

نیروهای پایور، کارکنان دائمی، نیروهای کادر
common carrier 

شرکت حمل و نقل عمومی، مؤسسه حمل و نقل 
عمومی

common consent
رضایت جمعی، رضایت مشترک، رضایت عمومی، 

رضایت همگانی
common cost

هزینه مشترک
common custom

عرفًا، روش عرفی، رویه عرفی
common elements

عناصر مشترک، اجزا یا مؤلفه های مشترک
common end

هدف مشترک
common enterprise
تشکل اقتصادی توافق نامه ای، بنگاه توافق نامه ای
common facilities

تسهیالت عمومی، امکانات مشترک
common factor

عامل مشترک
common folk

عوام الناس
common formula

قاعده عمومی
common front

جبهه متحد، جبهه واحد، جبهه مشترک
common goal

هدف مشترک
common good

عمومی،  عام المنفعــه، صالح  عمومی،  مصلحت 
خیر و صالح عمومی، صالح عامه

common grounds 
زمینه های مشترک

common herd
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عوام الناس، خلق اهلل، خالیق؛ غوغا
common-hold

مالکیت عمومی، مالکیت مشاع
common interest

عالقه مشترک، نفع مشترک
common interests

منافع مشــترک، منافع جمعی، عالیق مشترک، 
مصالح عمومی، منافع مشترک

common knowledge = common 
report

قرائن، شــهادت بر شــنوده؛ قرائن، ادله افواهی 
]حقوق[

common land 
زمین مشاع، زمین مشترک، اراضی مشاع؛ محوطه 

عمومی، اراضی عمومی، اراضی مشترک
common law
حقوق عرفی، قانون عرفی، قانون عام؛ عرف رایج
common lawyer

کارشناس حقوق مدنی
commonly-held land

زمین مشاع
commonly-read paper

روزنامه کثیراالنتشار، روزنامه پر طرفدار
common market

بازار مشترک
Common Market

جامعه اقتصادی اروپا، بازار مشترک اروپا
common needs

نیازهای مشترک، نیازهای معمول
common needs of members 

نیازهای مشترک اعضا
common nuisance

اضرار عمومی
common objectives

اهداف مشترک

common ownership
مالکیت عمومی، مالکیت مشترک، مالکیت مشاع؛ 

اشاعه ]حقوق[
common people

مردم عادی، عوام الناس، خلق اهلل، عامه مردم 
common pool

صندوق مشترک
common pool goods

کاالهای جمعی، کاالهای مشترک
common powers

اختیارات مشترک
common practice

رویه عرف، عرف، عرف رایج
common price

قیمت رایج، قیمت جاری
common pricing

قیمت گذاری متعارف
common principles

اصول مشترک، اصول عام
common property 

مایملک عمومی، امالک عمومی، اموال عمومی؛ 
بیت المال

common property resources
منابع مشاع

common report 
شایعات، مسموعات؛ ادله افواهی ]حقوق[

common rights
حقــوق عادی، حقوق مشــترک، حقوق عمومی، 

حقوق عامه
commons 

عامه مردم، عوام الناس 
common selling agency

نمایندگی مشترک فروش
common sense

عقل سلیم، شعور عمومی
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common shares
سهام عادی

common standards
ضوابط همگانی، اســتانداردهای عمومی، موازین 

عمومی
common stock equivalent

معادل سهام عادی
common stock ratio

نسبت سهام عادی
common stocks

سهام عادی
common touch

ارتباط با مردم، تماس مستقیم با مردم 
common usage

عرف رایج 
commonwealth

جامعه مشترک المنافع، جامعه همسود
commonwealth development 
corporation

شرکت توسعه کشورهای همسود
Commonwealth Fund for Coop-
eration

صندوق همکاری کشورهای همسود
Commonwealth of Independent 
States (CIS)

کشورهای  مشــترک المنافع،  مستقل  کشورهای 
مستقل همسود

commonwealth (of nations)
کشورهای مشترک المنافع

common wisdom
خرد جمعی

communal
عمومی، محلی؛ اشتراکی، مشاع

communal clashes
درگیری های محلی، منازعات محلی

communal decision-making 
تصمیم گیری جمعی

communal farms
مزارع مشاع، واحدهای زراعی مشاع

communal forest 
جنگل اشتراکی

communal interests
منافع مشترک، منافع جمعی

communalism 
مرام اشتراکی

communality
میزان اشتراک، ضریب اشتراک؛ وجه اشتراک

communal land 
زمین اشتراکی، زمین مشاع

communal ownership
مالکیت مشترک، مالکیت مشاع

communal space
فضای مشاع، محوطه عمومی

commune 
کمون

communicable
قابل ابالغ؛ مسری، قابل انتقال

communicate
ارتباط برقرار کردن، ارتباط داشــتن؛ ابالغ کردن، 

اطالع دادن؛ انتقال دادن 
communication 

ارتباط؛ ابالغ؛ انتقال، ارجاع؛ اطالع
communication centre

مرکز ارتباطات
communication channels 

مجــاری ارتباطی، خطوط ارتباطــی، کانال های 
ارتباطی

communication facilities
امکانات ارتباطی

communication lines
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مواصالتــی، مجاری  ارتباطــی، خطوط  خطوط 
ارتباطی؛ باب مذاکره 

communication media
 رسانه های ارتباطی

communication network 
شبکه ارتباطات، شبکه ارتباطی

communication of news
ابالغ خبر، خبررسانی

communication of the file 
ارجاع پرونده 

communication process 
فرایند ارتباط 

communication skills
مهارت های ارتباطی

communication system
نظــام ارتباطی، نظــام تبادل اطالعات؛ شــبکه 

ارتباطی
communication technology 

فناوری ارتباطات
communicative contract 

عقد معاوضی
communion 

شراکت، اشــتراک، انبازی، مشــارکت؛ اختالط، 
معاشرت، تبادل افکار

communiqué
اطالعیــه اداری، اطالعیــه )رســمی(، ابالغیه 

)رسمی(
communism

کمونیسم، مرام اشتراکی، نظام اشتراکی
communist

کمونیست، طرفدار جامعه اشتراکی، طرفدار مرام 
اشتراکی

communist countries
کشورهای کمونیستی، کشورهای کمونیست

communitarian

طرفدار مرام و مسلک اشتراکی
community

جامعه محلی، اجتماع محلــی؛ اجتماعی، محلی؛ 
اجتمــاع، جماعت، جامعه؛ عامــه مردم، عموم 

مردم؛ اهل، اهالی؛ محله، منطقه
community at large

کل جامعه 
community-based

اجتماع محور، جامعه بنیاد، مردم نهاد 
community-based development

توسعه اجتماع محور، توسعه مردم نهاد 
community-based enterprise

بنگاه جماعت بنیان
community-based health scheme 
(CBHS)

طــرح ســالمت اجتماع محــور، طرح ســالمت 
مردم نهاد 

community-based informal coop-
eratives

تعاونی های غیر رســمی مردم نهــاد، تعاونی های 
سالمت اجتماع محور

community-based organization 
(CBO)

تشــکل مردم نهاد، ســازمان مردم نهاد، سازمان 
اجتماع محور

community-building
انبوه سازی، مجتمع سازی

community center
مرکز تجمع

community chest 
صندوق اعانات )عمومی(، صندوق خیرات 

community college
مدرسه عالی دو ساله )دولتی( ]ایاالت متحده[

community cooperative
تعاونی محلی، تعاونی عمومی
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community development
توسعه اجتماع محلی، عمران محلی، توسعه محلی
community dividend

سود سهام عمومی
community economics

اقتصادشناســی جامعــه محلی، اقتصادشناســی 
جماعتی، اقتصاد جماعتی

Community Empowerment 
through Cooperative Financial 
Services (CECFIS)
توانمندسازی محلی از طریق خدمات مالی تعاونی
community facilitation

تسهیل گری اجتماعی
community facilities

تسهیالت همگانی، تأسیسات عمومی، تأسیسات 
محلی

community facilities scheme
طرح تسهیالت عمومی

community forestry
جنگلداری اجتماعی، جنگلداری جمعی 

community forests
جنگل های اشتراکی، جنگل های عمومی

community-friendly
جامعه دوست، سازگار با جامعه، جماعت دوست

community fund
صندوق مشترک

community health workers
نیروهای بهداشــت محلی، مددکاران ســالمت 

محلی، بهداشت کاران محلی
community-help

مردم یار، اجتماع یار
community home

دارالتأدیب، کانون اصالح و تربیت
community housing association

اتحادیه مسکن عمومی

community land
زمین مشاع، اراضی مشاع

community of interest
وحدت منافع، اشتراک عالیق؛ جامعه همسود 

community participation = com-
munity involvement

مشارکت اجتماعی
community property principle

اصل مالکیت مشــترک؛ اصل دارایی مشــترک 
]حقوق[

community relations
مناســبات جامعه ای، روابط جامعه ای، مناســبات 

اجتماعی
community service

خدمات داوطلبانه، کار رایگان، خدمات اجتماعی، 
کارهای عام المنفعه 

community spirit 
روح یگانگی، حس وحدت، حس همبستگی

community welfare
رفاه عمومی

communization
اشتراکی کردن، عمومی کردن 

commutable
قابل تخفیف ]حقوق[؛ تبدیل پذیر؛ قابل بازخرید

commutation 
رفت و آمد مکرر روزانه

commute
رفت و آمد مکرر داشــتن؛ جبران کردن؛ تخفیف 

دادن ]حقوق[
commuter belt

شهرک های مســکونی اطراف شهر، شهرک های 
اقماری

compact
معاهده، میثاق، قرار؛ موجز، فشرده 

companion
مصاحب، همراه، مالزم، همنشــین؛ اصحاب ]در 
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جمع[
company

شرکت، شرکت سهامی عام؛ مصاحبت، معاشرت، 
همراهی، مجالست، همنشینی

company act
قانون شرکت ها

company director 
مدیر شرکت 

company equity fund
صندوق سهام شرکت

company founders
بنیان گذاران شرکت، مؤسسان شرکت 

company incorporate
شرکت به ثبت رسیده 

company law = corporate law 
حقوق شرکت ها، قانون شرکت ها

company lawyer 
وکیل شرکت 

company limited = Co. Ltd
شرکت سهامی )با مسئولیت محدود(

company name = trade name 
نام تجاری 

company profile
سابقه شرکت، مشخصات شرکت 

company promoters
مؤسسان شرکت 

company property 
دارایی شرکت، اموال شرکت 

company registration authority = 
registrar of companies

مرجع ثبت شرکت ها
company school

مدرســه همجوار، آموزشگاه داخلی ]در کارخانه یا 
مؤسسه و ...[

company ̍s risk

خطرات حمل به عهده شرکت حمل و نقل
company town

شرکت شهر، شهر شرکت ها، شهرک تجاری
company union

اتحادیه شرکتی، اتحادیه کارگران منحصر به یک 
شرکت

company with variable capital
شرکت با سرمایه متغیر 

comparability
مقایسه پذیری، قابلیت قیاس، قابلیت مقایسه 

comparable
قابل قیاس، قابل مقایسه، مشابه 

comparative
مقایسه ای، نسبی، تطبیقی، مقابله ای

comparative advantage
مزیت نسبی، برتری نسبی

comparative advantage theory
نظریه برتری نسبی، نظریه مزیت نسبی

comparative analysis
تحلیل مقایسه ای، تجزیه و تحلیل مقابله ای

comparative cost
هزینه نسبی، هزینه تطبیقی

comparative dynamics
پویایی نسبی، پویایی مقایسه ای

comparative economics
اقتصاد تطبیقی

comparative entrepreneurial 
advantage

مزیت نسبی کارآفرینانه
comparative figures

ارقام مقایسه ای، ارقام نسبی
comparative law

حقوق تطبیقی
comparative method

روش تطبیقی، روش مقایسه ای
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comparative research
پژوهش تطبیقی

comparative statistics
آمار مقایسه ای، آمار تطبیقی

comparative study
مطالعه تطبیقی

compare
مقایسه کردن، قیاس کردن 

comparison
مقایســه، قیاس، تطبیق، هم ســنجی؛ مشابهت، 

همسانی 
comparison group

گروه مقایسه 
compartment 

اتاقک؛ کوپه؛ بخش، قطعه 
compartmentalization

قسمت بندی، بخش بندی
compatibility

سازگاری؛ تناسب، هماهنگی، توافق، همخوانی
compatible

سازگار، هماهنگ، جور، متناسب
compelling

الــزام آور، خطیر، محکم و قاطــع؛ مجاب کننده؛ 
گیرا، بسیار جذاب

compelling reasons
دالیل موجه، دالیل قاطع 

compensate
جبران کردن، تاوان دادن، تالفی کردن

compensated
جبران شده، جبرانی

compensated price change
تغییر جبرانی قیمت 

compensated value
قیمت المثل، اجرت المثل

compensating

جبرانی
compensating balance

تراز جبرانی
compensating payment

پرداخت جبرانی
compensating tariff

تعرفه جبرانی، تعرفه جبران کننده 
compensation

جبران، تــاوان، تالفی، غرامــت؛ اجرت خدمت، 
جبــران خدمت؛ جبــران خســارت؛ حقوق و 

دستمزد و پاداش ]در مدیریت سازمانی[
compensational = compensatory 

جبرانی، برای جبران خسارت 
compensation for breach of con-
tract 

خسارت عدم اجرای قرارداد
compensation for cancelling an 
agreement

غرامت فسخ قرارداد
compensation for damage = com-
pensation for loss

جبران خسارت 
compensation of employees
جبران خدمت کارکنان؛ حقوق و پاداش کارکنان 
compensation system

نظام پرداخت حقوق و مزایا و پاداش، نظام جبران 
خدمت 

compensation theory
نظریه جبران

compensatory
جبرانی، ترمیمی، تعدیلی

compensatory balance
موازنه جبرانی، مانده جبرانی

compensatory financing
تأمین مالی جبرانی
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compensatory fiscal policy
سیاست مالی ترمیمی

compensatory payments 
پرداخــت )وجوه( جبــران کننــده، پرداخت های 

جبرانی
compensatory principle of taxa-
tion

اصل مالیات بندی بر اساس ارزش خدمت 
compensatory spending

مصارف جبرانی
competability

قابلیت رقابت، رقابت پذیری
compete

رقابت کردن، مسابقه دادن، هم چشمی کردن 
competence clause

شرط صالحیت قضایی
competence = competency

صالحیت، شایســتگی، کاردانــی، لیاقت؛ اهلیت 
]حقوق[؛ اعتبار ]اسناد و مدارک[

competence-destroying
صالحیت زدا

competence-enhancing
صالحیت افزا

competence of evidence
کفایت شواهد و مدارک

competence of parties
اهلیت طرفین، صالحیت طرفین 

competence of persons
صالحیت مدنی اشخاص

competency education
آموزش مهارت، آموزش مهارت محور

competency of courts
صالحیت محاکم، صالحیت دادگاه ها

competency test
آزمون تعیین صالحیت 

competent
ذی صالح، شایســته؛ صالح ]حقــوق[؛ الیق، با 

کفایت؛ دارای اهلیت، دارای صالحیت
competent administrative au-
thority
مرجع ذی صالح اجرایی، مراجع ذی صالح اداری
competent authorities

مقامــات ذی صــالح، مراجــع صالحــه، مراجع 
ذی صالح

competent court
دادگاه ذی صالح، دادگاه صالحه 

competent courts of justice
محاکم صالحه قضایی

competent evidence
دلیل یا مدرک قابل قبول، بینه قابل قبول، مدارک 

و مستندات معتبر
competent judicial authorities 
مقامات قضایی صالحه، مقامات ذی صالح قانونی
competent management

مدیریــت شایســته، مدیریت صحیــح، مدیریت 
صالحه

competent tribunal
دادگاه صالحه

competing 
متضاد، متعارض، ضد و نقیض؛ معارض، متناقض؛ 

رقیب؛ مشابه
competing goods

کاالهای رقیب، کاالهای مشابه
competing industries

صنایع رقیب، صنایع مشابه 
competition

رقابت، سبقت جویی؛ هم چشمی
competition environment 

فضای رقابت
competition law

قانون رقابت
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competitive
رقابتــی، رقابت آمیز، قابل رقابــت، رقا بت پذیر؛ 

رقابت جو
competitive ability

توان رقابتی، قابلیت رقابت
competitive advantage

مزیت رقابتی
competitive bidding

پیشنهاد رقابتی
competitive depreciation

کاهش رقابتی ارزش پول
competitive edge

مزیت رقابتی، برتری ناشی از رقابت
competitive environment

محیط رقابتــی، جو رقابت آمیز، فضــای رقابتی، 
فضای رقابت آمیز

competitive factors
عوامل رقابتی

competitive firm
مؤسسه رقابتی، بنگاه رقیب

competitive impact
تأثیر رقابتی، اثر رقابتی

competitive markets
بازارهای رقابتی

competitiveness
رقابت جویی، رقابت پذیــری، توان رقابت، قدرت 

رقابت
competitive price

قیمت رقابتی، قیمت قابل رقابت
competitive rate of return

نرخ بازده رقابتی
competitive rates 

نرخ های رقابتی
competitive spirit

روحیه رقابت جویی

competitive wage
دستمزد رقابتی

competitive yardstick
معیار رقابتی

competitor
رقیب، حریف، هماورد، رقابت کننده

compilation of financial state-
ments

گردآوری صورت هــای مالی، تنظیم صورت های 
مالی

complacency
از خود راضی بودن، تعریف از خود، خودخواهی

complainant
شاکی، مدعی، خواهان، معارض 

complaint
شکایت، اعتراض، ِشکوه، شکایت نامه، دادخواست
complaint for damages

عرض حال خسارت 
complement

متمم، تکلمه؛ کلیــه، تمام، همگی؛ کامل کردن، 
تکمیل کردن، متمم بودن؛ تمامی اعضا

complementarity principle
اصل مکمل

complementary
مکمل، تکمیلی، متمم، تکمیل کننده 

complementary course
دوره تکمیلی

complementary demand
تقاضای مکمل

complementary education
آموزش تکمیلی

complementary goods
کاالهای مکمل

complementary products
محصوالت مکمل
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complete 
کامل، تام و تمام؛ پر شده، پر کردن ]پرسشنامه[؛ 
کامل کردن، تکمیل کردن؛ تمام و کمال؛ تمام 

شده
complete absence = complete lack 

فقدان کامل 
complete audit

ممیزی کامل، حسابرسی کامل
complete cause

علت تامه، علت تام
complete census

تمام شماری، سرشماری جامع
complete obsolescence

فرسودگی کامل
complete oligopoly

انحصار چند قطبی کامل
complete staff work

بررسی ستادی کامل 
completion

اتمام، انجام؛ تکمیل
completion date

تاریخ اتمام )پروژه یا طرح و ...(
completion guarantee

ضمانت حسن انجام قرارداد
completion of liquidation

اتمام تصفیه، اتمام امور تصفیه 
completion of work

اتمام کار، خاتمه کار 
complex

پیچیده، دشــوار، بغرنج؛ مجموعه، مجتمع، گره؛ 
عقده ]روان شناسی[

complexity 
پیچیدگی، درهم تنیدگی؛ دشواری، بغرنجی

complexity of functions
پیچیدگی وظایف

complexity theory
نظریه پیچیدگی

compliance
ایجــاب؛ رضایت؛ پذیرش، موافقــت، اجابت، تن 

دادن، سرسپاری، اطاعت
compliance cost

هزینه تقدیمی، هزینه تسلیمی، هزینه اجابت
compliance with

اجرای مطابق با 
complicated

پیچیده، دشوار، غامض
complication

پیچیدگی، دشواری، بغرنجی
complicity

همدستی، تبانی
compliment

تعریف، تمجید، ستایش، تعارف
complimentary

تعریف آمیز، تعارف آمیز؛ افتخاری، رایگان 
comply with

تبعیت کردن؛ رعایت کردن؛ در راستای 
component

مؤلفه، جزء، بخش تشکیل دهنده، عنصر
component organs

ارکان تشکیل دهنده
component parts 

اجزای متشکله 
component percentage

درصد جزء به کل 
composite culture

کشت ترکیبی، پرورش ترکیبی
composite demand

تقاضای ترکیبی 
composite reliability 

پایایی ترکیبی
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composite supply
عرضه ترکیبی 

composition
ترکیــب، تلفیق؛ قــرارداد اصــالح، مصالحه )با 

طلبکاران(، سازش؛ قرارداد ارفاقی]حقوق[
composition of creditors

توافق طلبکاران برای تصفیه دیون
composition of membership = 
composition of members

ترکیب اعضا
composition of population

ترکیب جمعیت
composition of the general as-
sembly

ترکیب مجمع عمومی
composition with creditors

سازش با طلبکاران، مصالحه با بستانکاران
compost

کود مخلوط، کمپوست
composting

تولید کمپوست
compound

ترکیب، ترکیبــی، مرکب؛ ترکیب کردن، مخلوط 
کردن؛ مصالحه کردن، به توافق رسیدن

compoundable
قابل تصفیه با رضایت طرفین

compound arbitrage
حکمیت مرکب؛ سوداگری ارزی مرکب

compound entry
ثبت ترکیبی اقالم

compounding and compromising
صلح و سازش

compound interest
بهره مرکب، تنزیل بر تنزیل، ربح مرکب

compound materials 

مصالح پای کار
comprehensive
جامع، فراگیر، همه جانبه؛ وسیع، گسترده، مبسوط
comprehensive insurance

بیمه جامع، بیمه کامل، بیمه فراگیر
comprehensive measure

اقدام جامع، اقدام فراگیر، اقدام همه جانبه
comprehensiveness

جامعیت، گستردگی
comprehensive plan 

طرح جامع، طرح فراگیر؛ برنامه جامع
comprehensive planning 

برنامه ریزی جامع 
comprehensive principles

اصول جامع، اصول فراگیر
comprehensive program

برنامه جامع، برنامه فراگیر
comprehensive strategy 

راهبرد جامع، استراتژی جامع
comprehensive study

مطالعه جامع 
comprise

متشــکل از، در برداشتن، مرکب بودن از، تشکیل 
شدن از 

comprising of = comprised of = 
consist of 

متشکل از، تشکیل شده از
compromise

ســازش، مصالحه، توافق؛ سازش کاری، تراضی، 
بینابین؛ یارگیری ]علوم اجتماعی[

compromise clause
شرط مصالحه، شرط سازش، شرط حکمیت

compromised 
در معرض خطر، در خطر، در مخاطره

compromise solution
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راه حــل مرضی الطرفیــن، راه حل مــورد توافق 
)طرفین(، راه حل بینابین

comptroller = controller
ذی حساب، ناظر، حسابرس، ممیز، مقام ناظر مالی
comptroller general

ذی حساب کل، سرممیز
compulsory

اجباری، الزامی، جبری، قهری
compulsory association 

تشکل اجباری
compulsory cartel

اتئالف جبری
compulsory cooperation
تعاون اجباری، همکاری اجباری، همکاری جبری
compulsory coverage 

پوشش اجباری ]بیمه[
compulsory dissolution

انحالل اجباری
compulsory education

آموزش اجباری
compulsory health insurance 

بیمه اجباری سالمت، بیمه سالمت اجباری
compulsory insurance

بیمه اجباری
compulsory liquidation

تصفیه اجباری
compulsory measures

اقدامات قهری، اقدامات الزامی
compulsory partnership

شراکت قهری 
compulsory sale

فروش اجباری؛ بیع قهری ]حقوق[
compulsory saving

پس انداز اجباری
compulsory unemployment in-

surance
بیمه اجباری بیکاری

compulsory voting
رأی گیری اجباری، رأی دادن اجباری

computation
شمارش، محاسبه، حساب

compute
محاسبه کردن، حساب کردن 

computer
رایانه، کامپیوتر، ماشین محاسبه

computer age
عصر رایانه، عصر کامپیوتر

computer-aided learning = 
computer-assisted learning

یادگیری رایانــه ای، یادگیری بــه کمک رایانه، 
یادگیری به کمک کامپیوتر

computer-aided manufacturing
تولید رایانه ای، تولید به کمک رایانه، ســاخت و 

تولید کامپیوتری، ساخت و تولید ماشینی
computer illiteracy

بی سوادی رایانه ای 
computerization
رایانه ای کردن، کامپیوتری کردن، ماشینی کردن 
computerized accounting system

روش یــا نظــام حســابداری رایانــه ای، روش 
حسابداری ماشینی

computerized communication
ارتبــاط رایانــه ای؛ ابالغ از طریــق رایانه، ابالغ 

اتوماتیک
computer literacy 

سواد کامپیوتری، دانش رایانه ای
computer society

جامعه رایانه ای، جامعه کامپیوتری
conceal

پنهان کــردن، مخفــی کردن، کتمــان کردن، 
سرپوش گذاشتن، الپوشانی کردن 
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concealed discount
تخفیف پنهانی

concealed subsidy
یارانه پنهانی، یارانه پنهان

concealment
کتمان، پرده پوشی، مخفی کاری، الپوشانی

concealment of assets
کتمان دارایی

concealment of evidence
کتمان بینه ]حقوق[

concealment of fact
کتمان واقعیت 

concentrate
تمرکز کردن؛ متمرکز شدن؛ غلیظ کردن 

concentration 
تمرکز، تجمع؛ تراکم، غلظت

concentration of wealth
تمرکز ثروت، تجمیع ثروت، تجمع ثروت

concentric
هم مرکز، متحدالمرکز

concept
مفهوم، تصور؛ تدبیر، اندیشه 

conception
مفهوم، ذهنیت، استنباط، تفکر، تصور، برداشت 

concept training 
آموزش مفاهیم، مفهوم آموزی؛ تدبیرآموزی

conceptual 
مفهومی، ذهنی، نظری 

conceptualization
ذهنیت ســازی،  مفهوم بخشــی،  مفهوم ســازی، 

ذهنیت پردازی، مفهوم بندی
conceptualize

طرح ایده یا مفهوم؛ مجسم کردن؛ مفهوم ساختن؛ 
مفهوم سازی کردن، ذهنیت پردازی کردن

conceptual model

الگوی نظری
conceptual probability

احتمال نظری
concern

واحد اقتصادی، بنگاه، تشکیالت، مؤسسه؛ دغدغه؛ 
توجه؛ مسأله مورد عالقه؛ عالقه، دغدغه خاطر، 

نگرانی
concerned

مربوط، ذی ربط، دخیل؛ نگران، دلواپس
concerned agencies

بنگاه های ذی ربط
concerned authorities

مقامات ذی ربط، مراجع ذی ربط
concerned parties

طرف های ذی نفع، طرف های ذی ربط
concern for community 

اهمیــت دادن به جامعه، توجه بــه جامعه ]اصل 
هفتم تعاون[؛ اهمیت قائل شــدن برای جامعه، 

دغدغه جامعه را داشتن
concerted 

هماهنگ، مشترک؛ دسته جمعی، به اتفاق هم 
concerted action

اقدام جمعی، اقدام گروهی، اقدام دســته جمعی و 
هماهنگ، اقدام هماهنگ

concerted effort
تالش جمعی و هماهنگ

concert party
تشکل هماهنگ، گروه هماهنگ

concession
امتیــاز بهره بــرداری، حق بهره بــرداری؛ امتیاز؛ 

تخفیف؛ واگذاری، اعطا
concessionaire

صاحب امتیاز، دارنده امتیاز رسمی
concessional loan

وام آسان، وام اعتباری
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concessionary
امتیاز بهره برداری از منابع؛ صاحب امتیاز؛ امتیازدار
concession deed

امتیازنامه 
concession holder

صاحب امتیاز
conciliation

جلب رضایــت، جلب نظر، اســتمالت، دلجویی؛ 
آشــتی، مصالحه، توافق، تراضی، حل اختالف؛ 

اصالح ذات البین ]حقوق[
conciliation board = conciliation 
committee

شورای سازش، شــورای حکمیت، هیأت صلح و 
سازش، کمیسیون مصالحه، شورای مصالحه

conciliator
آشــتی دهنده، میانجی؛ دلجویــی کننده؛ صلح 

دهنده، داور فیصله دهنده دعوی
conclude

به پایان رســاندن؛ منعقد کردن )قرارداد(؛ نتیجه 
گرفتن، تصمیم گرفتن؛ نتیجه گیری کردن

concluded
منعقده

concluder
منعقد کننده )قرارداد(، عاقد

concluding 
پایانی، آخرین، نهایی؛ نتیجه گیری )کردن(

conclusion
انعقاد، عقد، بســتن ]قــرارداد[؛ خاتمــه؛ نتیجه، 

نتیجه گیری؛ انتها، فرجام
conclusion of a treaty

عقد معاهده، انعقاد پیمان نامه 
conclusion of contract

عقد قرارداد، انعقاد قرارداد
conclusive

قاطع، قطعی، مسلّم، تعیین کننده؛ قانع کننده
conclusive evidence

مدرک قطعی، دلیل قاطع؛ ادله مسلم، بینه قطعی
concordance 

انطباق، همخوانی؛ هماهنگی، موافقت 
concrete

عینــی، ملموس؛ محــرز، قطعی، مســلّم؛ بتون؛ 
بتون ریزی کردن

concrete action plan
برنامه عمل عینی، طرح اقدام عینی

concrete ends
اهداف عینی

concurrence
موافقت، هم رأیی، هم عقیدگی؛ تقارن، همزمانی

concurrent
همزمان، مقارن

concurrent tenure = concurrent 
positions

تصدی همزمان )دو یا چند شغل(
concurring opinion

رأی موافق مشروط؛ نظر موافق
condemn

محکوم کردن؛ مقصر شناختن
condemnation order

قرار محکومیت، قرار مجرمیت؛ دســتور مصادره 
عام المنفعه

condemned = sentenced
محکوم

condition
شرط، قید؛ وضعیت، حال، حالت، اوضاع و احوال، 
چگونگی؛ شــرایط ]در جمع[؛ مشروط کردن؛ 
ناخوشــی، مرض، بیماری ]مثل بیماری قلبی 

])heart condition(
conditional

مشروط، مقید، شرطی
conditional cash transfers (CCTs)

نقل و انتقال های مشروط نقدینگی



160  conditional contract

conditional contract
قرارداد مشروط، عقد مشروط، عقد معلق

conditional donation
هبه مشروط

conditional indorsement = condi-
tional endorsement

ظهرنویسی مشروط، پشت نویسی مشروط 
conditional legacy

میرات مشروط، مال الوصایه مشروط ]حقوق[
conditional loan

وام مشروط، وام شرطی
conditional nullification

فسخ ضمنی، فسخ مشروط
conditional oblingation

تعهد مشروط
conditional promise

وعده شرطی، قرار مشروط
conditional sale

فروش مشروط، فروش شرطی، بیع شرط 
conditional value

ارزش مشروط
condition of membership

شرط عضویت 
condition on agreement

شرط ضمن عقد
conditions met = conditions ob-
tained 

شرایط احرازی
conditions of contract 

شروط قرارداد، شرایط قرارداد
conditions of employment

شرایط استخدام
conditions of membership = 
membership requirments

شرایط عضویت 

condominium
مالکیت مشــاع، مالکیت مشــترک )ساختمان(؛ 
حکومت مشــترک، حاکمیت مشــترک؛ واحد 

مسکونی
conduct

رفتــار، منش، کردار، ســلوک؛ هدایت، اجرا؛ اجرا 
کردن، اداره کردن، انجام دادن

conduct of research
اجرای تحقیق، انجام پژوهش

confederacy
اتفاق، هم پیمانی، دسته بندی؛ تبانی

confederation
کنفدراسیون، مجمع اتحادیه ها

confederation of cooperatives
کنفدراسیون تعاونی ها، مجمع اتحادیه های تعاونی
conferee

مشاوره کننده 
conference

همایش )علمی(، کنفرانس، جلسه، گردهمایی
conference committee

کمیته مشورتی، اعضای گروه مشورتی
conference of counsels

مجمع وکالی دادگستری
confess 

اقرار کردن، اعتراف کردن، مقر آمدن
confession
اعتراف، اقرار، اذعان؛ اقاریر، اعترافات ]در جمع[

confessor
معترف، اعتراف کننده 

confidant
معتمد، مورد اعتماد، محرم، رازدار

confidence
اعتماد، اطمینان، وثوق؛ امید، رجا؛ اعتماد به نفس
confidence-building

اعتماد سازی، ایجاد اعتماد
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confidence coefficient
ضریب اعتماد، ضریب اطمینان

confidence trick man
ظاهرالصالح

confidential
محرمانه، خصوصی، سری

confidential agent
مأمور مخفی

confidential inquiries
تحقیق و تفحص محرمانه، پرس و جوی مخفیانه، 

استعالم های محرمانه
confidential report

گزارش محرمانه 
configuration

شــکل بندی، صورت بندی؛ هیأت ظاهری، قواره؛ 
ترکیب، آرایش 

confined
محدود، محصور

confinement
تحدید حدود؛ توقیف، بازداشت، محدودیت؛ حبس 

مال، حجر ]حقوق[ 
confirm
تأیید کردن، مسّجل کردن، مورد تأیید قرار دادن
confirm a decision

تأیید کردن حکم؛ ابرام کردن حکم ]حقوق[
confirmation 

تأیید، تصدیق؛ تنفیذ؛ ابرام ]حقوق[
confirmation request

استعالم، تأییدیه
confirmatory

تأیید کننده، مؤید
confirmed

مسجل، محرز؛ تأیید شده، مورد تأیید
confirmed credit
اعتبار تأیید شده، اعتبار مسجل، اعتبار مورد تأیید

confirmed irrevocable credit
اعتبار برگشت ناپذیر تأیید شده 

confirmed report
گزارش تأیید شده 

confirming bank
بانک تأیید کننده )اعتبار(

confirming houses
مؤسسات حق العمل کاری

confiscatable
قابل مصادره، مصادره کردنی

confiscated
مصادره شده، مضبوط، توقیف شده، ضبط شده

confiscation
ضبط، مصادره، توقیف اموال

confiscation of real property
مصادره اموال غیر منقول

confiscatory rates
نرخ های اجحاف آمیز

confiscatory tax
مالیات اجحاف آمیز

conflict
تعارض، تضاد، اختالف

conflicting
ضد و نقیض، مغایر

conflicting decisions
تضاد آرا، تعارض آرا؛ مغایرت احکام

conflicting interests = opposite 
interests

منافع متضاد، تضاد منافع
conflict management

مدیریــت برخــورد، مدیریت تعــارض، مدیریت 
اختالفات

conflict of interests
تضاد منافع، اصطکاک منافع 

conflict of jurisdiction
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تعارض صالحیت مراجع رسیدگی
conflict of laws

تعارض قوانین 
conflict resolution

حل اختالف، رفع اختالف
conform

ســازگار بودن، وفق داشــتن، جور بودن؛ تطبیق 
دادن، جور کردن؛ تبعیت کردن، پیروی کردن 
conformist

دنباله رو، همرنگ جماعت، سازگار
conformity

تبعیت؛ همخوانی، همسازی، همرنگی،  مطابقت، 
هم شکلی

conform to the law = comply 
with the law

تبعیت کردن از قانــون، وفق قانون عمل کردن، 
طبق قانون )عمل کردن(

confrontation
مواجهه، مقابله، رو در رویی

confused law
ابهام قانونی، قانون مبهم

confusion
ســردرگمی، ابهام؛ آشــفتگی، در هم ریختگی؛ 

دستپاچگی
conglomerate 

مجتمــع تولیدی یــا تجاری، شــرکت مختلط؛ 
مختلط، آمیخته

conglomerate merger
ادغام گروهی، ادغام گروه های تجاری یا تولیدی
congregation

تجمع، گردهمایی؛ مجمع، انجمن
congress

مجلس، مجمع، کنگره
congressman

نماینده مجلس، عضو مجلس 

Congress of Industrial Organiza-
tions (CIO)

کنگره اتحادیه های کارگری ]آمریکا[
Congress of Trade Unions

مجمع اتحادیه های تجاری ـ صنفی
congruity

توافق، تجانس، تناسب، همخوانی
conjugal rights

حقوق زوجیت
conjunction

نزدیکی، اقتران، پیوستگی
connection

وصل، اتصال، پیوستگی، ربط
connoisseur

خبره، کارشناس، صاحب نظر
conqueror

فاتح، غالب، پیروز، برنده
conquest

فتح غلبه، پیروزی
conscience

وجدان، شعور، ضمیر
conscience money

رّد مظالم، کفاره 
conscientious

با وجدان، وظیفه شناس؛ وجدانی؛ دلسوز
conscientiousness

وظیفه شناسی، وجدان کار؛ وجدان، وظیفه مندی
consciousness

آگاهی، شعور
consciousness-raising

روشن گری، ارتقای آگاهی، آگاه سازی
conscript

ســرباز وظیفه؛ نام نویســی کردن، به خدمت فرا 
خواندن

conscription
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سربازگیری، احضار به خدمت؛ مالیات زمان جنگ
consecutive

متوالی، پی در پی
consensual contract

قرارداد مرضی الطرفین، عقد رضایی
consensual decision

تصمیم اکثریت
consensual decree = consensual 
award

حکم مرضی الطرفین
consensus

اتفاق نظر، اتفاق آرا، اجماع، وفاق؛ وحدت نظر
consensus-based

مبتنی بر اجماع، مبتنی بر اتفاق آرا
consensus-building

اجماع سازی، اجماع رسی، ایجاد وفاق 
consensus-derived

اجماع گرا، مبتنی بر اجماع و اتفاق آرا
consent

رضــا، رضایت، موافقت؛ رضایــت دادن، موافقت 
کردن

consent contract
عقد عادی، عقد رضایی

consent decree
حکم تراضی

consent form
رضایت نامه 

consent of both parties 
رضایت طرفین

consent of members
تراضی اعضا، رضایت شرکا، رضایت اعضا

consent of partners 
رضایت شرکا

consequences
عواقب، پیامدها، نتایج

consequence study
پیامدشناسی، بررسی عواقب کار

consequential
حاصلــه، تابعه، تبعی، متعاقــب، حاصل از؛ مهم، 

چشمگیر
consequential damage = conse-
quential loss

خسارت تبعی، زیان تبعی، زیان غیر مستقیم
conservancy work

اقدامات حفاظتی
conservation

حفاظــت )منابــع طبیعــی(؛ حفــظ و مراقبت 
)اقتصادی(؛ حراست، حمایت، صیانت

conservation agriculture 
کشاورزی حفاظتی 

conservation area
منطقه حفاظت شده 

conservationist
طرفدار محیط زیست

conservation law
قانون امانات

conservatism
محافظه کاری،  محافظــه کاری،  مــرام  و  اصول 

محافظه گرایی
conservative

محافظه کار؛ محافظه کارانه 
conservative estimate

برآورد محتاطانه، تخمین محافظه کارانه 
conservative farmers

کشاورزان محافظه کار
Conservative Party

حزب محافظه کار
conservatory measures

اقدامات تأمینی
consider
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مورد توجه قراردادن، مالحظه کردن، مورد لحاظ 
قرار دادن؛ عنایت کردن، رســیدگی کردن؛ در 
نظر گرفتن، قائل شــدن؛ تلقــی کردن، لحاظ 
کردن، منظور کردن؛ لحاظ شدن، منظور شدن
consideration

توجه، عنایــت، رســیدگی، رعایت؛  مالحظــه، 
وجه التزام؛ خســارت تأخیــر تأدیه؛ عوض ]در 

معامالت[؛ معوض ]حقوق[
consideration and price

مورد معامله و مبلغ
considerations

مالحظات، عوامل؛ جهات، امور؛ عنایات
consign

واگذاری؛ امانت ســپردن؛ ارسال کردن؛ سپردن، 
واگذار کردن

consignee
گیرنده محموله، دریافت کننده کاال

consigner = consignor
فرستنده کاال، ارسال کننده محموله 

consignment
ارســال؛ مرســوله، محموله؛ امانت گذاری، امانت 
ســپاری؛ ودیعه گذاری، ودیعه ســپاری ]اشیا، 

کاال[
consignment invoice

صورت حساب ودیعه 
consignment note

اعالمیه حمل، سند ارسال کاال، دستور حمل
consistency

ثبات، پایداری، ســازگاری، همخوانی، همسازی، 
دوام، استحکام، قوام، استقامت

consistent 
ثابت قدم، راسخ، پابرجا؛ اصولی، منطقی؛ محکم، 

استوار، منسجم؛ سازگار، موافق؛ همساز
consistent quality

کیفیت ثابت 

consist in
عبارت بودن از، منوط بودن به، موکول بودن به

consist of
متشــکل بودن از، مرکب بودن از، شامل چیزی 

بودن 
consolidate

ادغام کــردن، یکپارچه کــردن، محکم کردن، 
تثبیت کردن 

consolidated
تلفیقی، یک کاسه شده، یکپارچه؛ دارای پشتوانه

consolidated annuities
اسناد تثبیت شده 

consolidated balance sheet
ترازنامه تلفیقی، ترازنامه مشترک

consolidated budget
بودجه تلفیقی

consolidated debt
قرضه یــا بدهی دارای پشــتوانه، دیــن دارای 

وجه الضمان یا وثیقه
consolidated fund

صندوق تحکیم و تثبیت، صندوق مشترک
consolidated report

گزارش تلفیقی
consolidation

تلفیق، یکپارچه سازی؛ ادغام )دو یا چند مؤسسه(؛ 
استحکام؛ ترکیب؛ تحکیم، تثبیت؛ منظم چینی 

]انبارداری و حمل و نقل[
consortium

کنسرسیوم ]ائتالف چند شرکت بزرگ اقتصادی[، 
شرکت های مؤتلفه، ائتالف تجاری

consortium lending
اعطای وام جمعی، وام دهی جمعی، وام گروهی

conspicuous consumption
مصرف تجملی

constant
مداوم، مستمر، ثابت، همیشگی، بی وقفه؛ استوار، 
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پایا، تغییر ناپذیر، یکنواخت
constant capital 

سرمایه ثابت، سرمایه پایا
constant cost

هزینه ثابت، قیمت تمام شــده ثابت، قیمت مایه 
ثابت 

constant rate
نرخ ثابت

constant return
بازده ثابت

constituency
حــوزه انتخابیه، حوزه اخــذ رأی؛ رأی دهندگان؛ 

هواداران؛ صاحبان رأی
constituent

عضو مجلس مؤسسان؛ مؤســس؛ جزء یا عنصر 
تشکیل دهنده؛ رأی دهنده 

constituent assembly
مجلس مؤسسان، مجمع مؤسسان

constituent bodies
ارکان )تشکیل دهنده(

constituent company
شرکت وابسته، شرکت تابعه 

constituents 
ارکان، اجزا، شاکله؛ مؤلفه ها؛ انتخاب کنندگان

constitution
اساسنامه، نظام نامه؛ مشروطیت؛ ترکیب، ساختار؛ 
قانون اساســی ]با حرف C بزرگ[؛ تشــکیل، 

ایجاد، ثبت
constitutional 

قانونی، اساســی؛ مبتنی بر قانون اساسی، مطابق 
با قانون اساســی؛ مشــروطه؛ مربوط به قانون 

اساسی
constitutional amendment bill

الیحه اصالح قانون اساسی
constitutional assembly

مجمع مؤسسان، مجلس مؤسسان
constitutional council

شورای قانون اساسی
constitutional government

حکومت مشروطه 
constitutionalism

اعتقاد بــه حاکمیت قانون اساســی، هواداری از 
حکومــت قانون؛ مشــروطه خواهــی؛ اصول 

مشروطه
constitutional law

قانون اساســی؛ حقوق اساســی؛ قانون منطبق با 
قانون اساسی

constitutional monarchy
سلطنت مشروطه 

constitution articles
اساسنامه 

constitution of the co-op
اساسنامه تعاونی

constrained optimization
بهینه سازی محدود 

constraint
فشــار، تنگنا؛ اضطرار؛ توقیــف، محدودیت، قید؛ 

عامل محدود کننده
construct
بنا کردن، احداث کردن؛ پرداختن ]نظریه[؛ سازه 
constructing contract

قرارداد ساختمانی، قرارداد ساختمان سازی
construction

ساختن، احداث؛ ساختمان؛ ساختار؛ طرح ]نظریه[؛ 
ساخت، ترکیب؛ تعبیر، تفسیر؛ سازندگی

construction cooperatives
تعاونی هــای  ساختمان ســازی،  تعاونی هــای 

ساختمانی، تعاونی های ساخت و ساز
construction costs

هزینه های ساخت و ساز



166  construction defects

construction defects
نواقص ساختمان، معایب ساختمانی

Construction Jihad = Jihad for 
Construction

جهاد سازندگی 
construction materials

مصالح ساختمانی
construction sector

بخش ساخت و ساز
constructive 

سازنده، راهگشا؛ ســودمند؛ ضمنی، تلویحی، غیر 
صریح؛ ساختمانی 

constructive delivery
تحویل صوری

constructive dismissal
اخراج ضمنی

constructive fraud
حیله قانونی، کاله شرعی، تقلب در لوای قانون

constructive notice
ابالغ قانونی، اخطار قانونی

constructive sales 
فروش ساختگی

constructive total loss
صدمه کلی، خسارت بنیانی، خسارت اساسی

constructive trust
ضمان قهری، مسئولیت قهری؛ امانت ضمنی

consular representation = consu-
lar agent

نمایندگی کنسولی
consular representative

نماینده کنسولی
consulate general

سرکنسول گری
consulship

کنسول گری؛ سمت کنسول

consultancy
مشورت، شور، رایزنی 

consultancy services
خدمات مشاوره ای، مراکز خدمات مشاوره ای؛ امور 

مشاوره
consult and discuss

شور و مذاکره 
consultant = counsellor = adviser

مشاور، رایزن، مستشار
consultant engineers

مهندسین مشاور
consultant team

تیم مشاورین، گروه مشاور
consultation

مشاوره، شور، نظرخواهی، مشورت، رایزنی
consultation fee

حق مشاوره 
consultative committee

کمیسیون مشورتی، کمیته مشورتی
consultative group

گروه مشاوران
consultative meeting

نشست مشورتی، جلسه رایزنی
consultative service cooperative

شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای
consultative status

مقام مشورتی، جایگاه مشورتی
consulting barrister

وکیل مشاور
consulting-engineer

مهندس مشاور
consulting room

اتاق مذاکرات
consulting services

خدمات مشاوره ای؛ مراکز خدمات مشاوره ای
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consumable
قابل مصرف، مصرف شدنی، مصرفی 

consume
مصرف کردن، صرف کردن؛ به مصرف رساندن

consume loan
وام مصرفی

consumer
مصرف کننده 

consumer asset
دارایی مصرفی

consumer boom
جهش بهای کاالی مصرفی

consumer capital
سرمایه مصرفی

consumer-centered
مشتری مدار

consumer-centric
مشتری مداری

consumer commodities
کاالهای مصرفی 

consumer credit
اعتبار مصرفی، وام مصرفی

consumer credit facilities
تسهیالت اعتباری مصرفی 

consumer credit market
بازار اعتبارات مصرف

consumer demand theory
نظریه تقاضای مصرف

consumer determinism
بی اختیاری مصرف کننده، اجبار مصرف کننده 

consumer durable goods = con-
sumer durables

کاالهای )مصرفی( بادوام
consumer economics

اقتصادشناسی مصرف، اقتصاد مصرف

consumer education
آموزش فرهنگ مصرف، آموزش مصرف کننده

consumer equilibrium
تعادل مصرف کننده، تعادل مصرف 

consumer finance company 
شرکت تأمین مالی مصرف کننده 

consumer goods
کاالی مصرفی، کاالهای مصرفی

consumer industries
صنایع مصرفی 

consumer interest rate
بهره وام مصرفی

consumerism
از  حمایــت  مصرف زدگــی؛  مصرف گرایــی، 

مصرف کننده 
consumerism culture

فرهنــگ مصرف گرایی، فرهنــگ مصرف زدگی، 
فرهنگ مصرف

consumerist 
مصرف گرا، مصرف زده، مصرفی

consumer loan agreement
قررداد اعطای وام مصرفی 

consumer loyalty
وفاداری مصرف کننده 

consumer-managed
تحت مدیریت مصرف کننده 

consumer market
بازار مصرف

consumer needs
نیازهای مصرف کننده، نیازهای مصرفی

consumer-operated
مصرف کننده گردان

consumer price index
شاخص قیمت )کاالهای( مصرفی، شاخص قیمت 

مصرف، شاخص قیمت مصرف کننده
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consumer products
محصوالت مصرفی

consumer protection(ism)
حمایت از مصرف کننده 

consumer rationality
رفتار عقالنی مصرف کننده، عقالنیت مصرف

consumer research
بازارسنجی )مصرف(، مصرف سنجی، بررسی بازار 

مصرف، مصرف پژوهی
consumer resistance

عدم استقبال مصرف کننده 
consumers and credit coopera-
tives

تعاونی های مصرف و اعتبار 
consumer saving

پس انداز مصرف، مصرف اندوزی
consumer ̍s capital

سرمایه مصرفی 
consumers cooperative society

شرکت تعاونی مصرف
consumer sector

بخش مصرف، بخش مصرفی، بخش مصرف کننده 
consumers’ livelihood coopera-
tive society

شرکت تعاونی رفاه مصرف 
consumer society

جامعــه مصرفــی، جامعه مصرف کننــده، جامعه 
مصرف زده 

consumers’ option 
حق انتخاب مصرف کننده 

consumer sovereignty
مصرف کننده؛  ســلطه  مصرف کننده،  حاکمیــت 

مصرف زدگی
consumer spending

هزینه مصرف

consumers’ preference 
مصرف کننده،  رجحــان  مصرف کننده،  اولویــت 

سلیقه مصرف کننده
consumers’ society

جامعه مصرف کننده 
consumers’ stores

فروشگاه های مصرف
consumers’ surplus

مازاد مصرف کننده، مازاد مصرف
consumption

مصرف، میزان مصرف؛ صرف )کردن(
consumption culture

فرهنگ مصرف
consumption curve 

منحنی مصرف
consumption function 

تابع مصرف
consumption goods = consump-
tion commodities

کاالهای مصرفی
consumption lending

وام مصرفی
consumption line

حد مصرف، خط مصرف
consumption loan 

وام مصرفی
consumption marketing
بازاریابی مصرف گرا، بازاریابی محصوالت مصرفی
consumption model

الگوی مصرف
consumption multiplier

ضریب تکاثر مصرف، ضریب فزاینده مصرف
consumption-oriented

مصرف گرا 
consumption-oriented develop-
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ment
توسعه معطوف به مصرف، توسعه مصرف گرا

consumption pattern 
انگاره مصرف، الگوی مصرف

consumption per capita
مصرف سرانه، سرانه مصرف

consumption possibility line 
حد امکان مصرف، حد احتمال مصرف

consumption tax
مالیات بر مصرف

consumption unit
واحد مصرف

consumption value
ارزش مصرفی

consumptive 
تحلیل برنده، تضعیف کننده 

consumptive use
کاربری مصرفی، استفاده مصرفی 

contact 
تماس، ارتباط، رابطه؛ تماس برقرار کردن، تماس 
گرفتن، ارتباط برقرار کــردن؛ تالقی، برخورد؛ 

مالقات
contact person

رابط، فرد رابط، طرف تماس
contact point

نقطه تماس، محل تالقی
contagious

مسری، قابل سرایت، واگیردار
contagious diseases

بیماری های واگیردار، امراض مسری
container

محفظه، مخزن؛ انبــارک؛ کانتینر؛ ظرف؛ جعبه، 
قوطی، صندوق

container ship
کشتی کانتینربر

container vessel
کشتی ویژه حمل کانتینر

containment 
جلوگیری از توســعه طلبی، تحدید نفــوذ؛ مهار، 

بازداری، ممانعت 
containment policy

سیاســت ســد نفوذ، سیاســت تحدید، سیاست 
بازدارنده 

contango
بهره دیرکرد تسلیم قرضه و سهام؛ جریمه دیرکرد، 

بهره تعویق
contango rate

نرخ معامالت به سلف
contending

مغایر، متضاد، مخالف
content

راضــی، قانع، خشــنود؛ محتوا، مضمــون، مفاد؛ 
مندرجــات؛ درون مایه؛ حجــم، گنجایش ]در 

جمع[
content analysis

تحلیل محتوا
contention 

مجادله، مشاجره؛ رقابت، ادعا 
content of communication 

محتوای ارتباط، مضمون ارتباط
content of resolution 

مفاد قطعنامه، محتوای قطعنامه 
contents 

مفاد، محتوا؛ گنجایش
content validity

روایی محتوا
contest

اعتراض، ایراد، دفاع، دعوی؛ اعتراض کردن، ایراد 
گرفتن، مورد سؤال قرار دادن، زیر سؤال بردن؛ 

رقابت کردن، مجادله کردن؛ رقابت، منازعه
contestable amount 
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مبلغ مورد اعتراض
contestable market 

بازار قابل رقابت، بازار رقابتی
context 

موقعیت، زمینه، شرایط؛ متن، بافت، مضمون
contextual factors

عوامل زمینه ساز
contextualization 

هم بافت سازی
continental shelf

فالت قاره 
contingencies

احتماالت، امکانات، مــوارد احتمالی؛ هزینه های 
اتفاقی؛ اقتضائات

contingency
احتمالی، اضطراری؛ ایجابی، اقتضایی

contingency appropriation 
تخصیص اعتبارهای فوق العاده )در بودجه ساالنه( 
contingency arrangements

اقدامات احتیاطی 
contingency fund

بودجه اضطراری، صندوق وام اضطراری
contingency funds

وجوه احتیاطی
contingency management

مدیریت اقتضایی، مدیریت ایجابی
contingency plan

طرح احتیاطی، طرح اضطراری
contingency reserves

ذخایر احتیاطی
contingency strategies

راهبردهای اقتضایی، راهبردهای ایجابی
contingency table

جدول توافق، جدول وابستگی
contingency theory

نظریه اقتضایی، نظریه ایجابی
contingent

محتمل الوقــوع، عارضــی؛ اقتضایــی، احتمالی، 
شرطی، موکولی

contingent beneficiary
ذی نفع علی البدل

contingent fund
اعتبار هزینه های پیش بینی نشده، ذخیره احتیاطی، 

صندوق )وجوه( احتیاطی 
contingent liability

بدهی احتمالی، بدهی اتفاقی
contingent liquidated damage

خسارت وجه التزام قطعی
contingent loss = causal loss

زیان احتمالی، خسارت محتمل الوقوع 
contingent profit

سود به شرط، سود احتمالی
continuation 

ادامه، استمرار، پی گیری، دنباله، تداوم
continuation of membership
ابقای عضویت، استمرار عضویت، تداوم عضویت
continued

مســتمر، بی وقفه، الینقطع، پیوسته، دنباله دار؛ در 
دنباله

continued effort
تالش مستمر، تالش بی وقفه

continuing education
آموزش مستمر

continuity 
تداوم، تسلسل، پیوستگی، استمرار، دوام

continuous
پیوسته، مستمر، بی وقفه، یکریز

continuous audit
حسابرسی مستمر، ممیزی مداوم

continuous education 
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آموزش مستمر
continuous inventory

نظارت مستمر بر موجودی )کاال(، موجودی گیری 
مستمر

continuum 
پیوستار

contour planting
کشت همتراز

contour ploughing
شخم پله ای

contra 
ضد، خالف، مقابل، معکوس

contra account 
حساب اقالم متقابل، حساب انتظامی

contraband
قاچاق، قاچاق چی گری، جنس قاچاق

contrabanded goods
اموال و اشیای قاچاق

contract
قرارداد، پیمان، مقاطعــه، کنترات؛ عقد ]حقوق[؛ 
کوتاه کــردن، منقبض کردن؛ تعهدنامه، پیمان 
نامه؛ قرارداد بســتن، مقاطعــه کردن، کنترات 

کردن
contract act 

قانون قراردادها؛ قانون عقود ]حقوق[
contract bond

سند تضمین قرارداد 
contract cooperative

تعاونی پیمانی
contract documents

اسناد و مدارک قرارداد 
contracted cultivation
کشت قراردادی، زراعت قراردادی؛ کشت پیمانی
contract extension

ترویج قراردادی، ترویج پیمانی

contract farming
کشت قراردادی، کشت پیمانی، زراعت قراردادی
contract for deed

قباله، سند 
contract for harvesting = share-
harvesting

مساقات
contract for value

عقد معوض ]حقوق[
contract grower

مزارعه کار؛ کشتکار قراردادی، کشتکار پیمانی
contract in 

قبول مشارکت کردن 
contract incompleteness

نقص قرارداد، نقص در قرارداد 
contracting

انعقاد قرارداد، قرارداد بســتن، عقد قرارداد؛ کوتاه 
کردن، فشرده کردن، خالصه کردن

contracting capacity = contrac-
tual capacity

اهلیت انعقاد قرارداد
contracting company

شرکت پیمانکار، شرکت طرف قرارداد
contracting firm

مؤسسه طرف قرارداد، مؤسسه پیمانکار
contracting party

طرف قــرارداد، طرف متعهد، امضا کننده قرارداد؛ 
طرفین قرارداد، اصحاب معامله ]در جمع[

contracting tax
مالیات پیمانکار، مالیات بر قرارداد

contract in writing
قرارداد مکتوب، عقد مکتوب

contraction
رکود، تنزل ]اقتصاد[

contractionary
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انقباضی، رکودی
contract labor

نیروی کار قــراردادی، کارگــر مقاطعه ای، کارگر 
پیمانی

contract law
حقوق قراردادها

contract longevity 
مدت قرارداد، طول مدت قرارداد

contract market
بازار قراردادهای آتی و اختیار معامله

contract note
سند قرارداد 

contract of adhesion 
عقد الحاقی، قرارداد الحاقی

contract of carriage
قرارداد حمل کاال

contract of employment 
قرارداد استخدام، قرارداد کار

contract of farm letting
مزارعه، قرارداد مزارعه؛ قرارداد اجاره مزرعه 

contract of mandate
عقد وکالت

contract of record
قرارداد مکتوب

contract of reward = reward con-
tract= jo’aleh

جعاله
contract of sale

بیع نامه، قرارداد فروش، عقد فروش
contract of service
قرارداد تأمین خدمات، قرارداد کار، قرارداد خدمات
contract on a cost plus fee basis 

قرارداد پرداخت حق الزحمه بر اســاس بهای تمام 
شده 

contractor

پیمانکار، مقاطعه کار، کنترات چی
contract out

مقاطعه دادن؛ برون ســپاری؛ انصــراف دادن )از 
طرح(، قبول مشارکت نکردن 

contract price 
قیمت قرارداد، مبلغ قرارداد

contract renegotiation
مذاکره مجدد بر ســر مفاد قرارداد، مذاکره بر سر 

تجدید مفاد قرارداد
contract rent = rent contract

قرارداد اجاره 
contracts 

عقود، قراردادها، مقاوله نامه ها
contracts of any nature

هر نوع قرارداد
contract sum

مبلغ کل قرارداد
contract termination penalty

خسارت عدم اجرای قرارداد
contract terms

شــرایط قرارداد، مفاد قرارداد، شــرایط مندرج در 
قرارداد

contract transparency
شفافیت قرارداد

contractual 
قراردادی، پیمانی؛ ناشی از قرارداد، طبق قرارداد

contractual agreement
قرارداد پیمانی

contractual authority
اختیار در انعقاد قرارداد

contractual disability = contrac-
tual incapacity

عدم اهلیت انعقاد قرارداد
contractual interest

بهره کل وام 
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contractual liability
مسئولیت قراردادی، مسئولیت ناشی از قرارداد

contractually
حسب قرارداد، طبق قرارداد

contractual obligation
التزام ناشی از قرارداد

contractual rent
اجاره بهای مقطوع

contractual right
حق امضای قرارداد

contractual solidarity
وحدت قراردادی

contractual work
کار قراردادی

contract under seal
قرارداد مهر و امضا شده، قرارداد رسمی 

contract wage system
نظام مزد قــراردادی، روش کارمزدی، نظام مزد 

مقاطعه 
contract work

پیمان کاری، مقاطعه کاری
contract worker

کارگر قراردادی
contract works

عملیات موضوع قرارداد
contradict 

نقض کردن، رد کردن، تناقض داشتن، در تعارض 
بودن، مغایرت داشــتن، متضــاد بودن، ناقض 

بودن
contradiction 
تناقض، تعارض، تضاد، نقض، تکذیب، انکار، رد 
contradictor

نقض کننده، ناقض؛ منکر، نافی
contradictory

متناقض، ضد و نقیض، منافی، مغایر

contradictory judgements 
احکام متناقض، احکام مغایر

contradictory remark
نقیضه 

contra entry
ثبت متقابل، فقره معکوس

contrary to 
بر خالِف، مغایر با، مخالف با

contrary to public interests
مغایر با منافع عمومی

contrary to regulations
خالف مقررات، ناقض مقررات 

contrary to right = impinge on 
the right

منافی حق
contrary to the laws

مخالف قوانین، مغایر قوانین، خالف قوانین
contributed capital

سرمایه پرداخت شده 
contribution

همکاری، کمک، تشــریک مســاعی، مشارکت؛ 
اعانه، بخشــش ]امور خیریه[، ســهم، سهمیه، 

حصه؛ سهم الشرکه؛ نقش 
contribution collection

گردآوری اعانه، وصول اعانات
contribution in kind

آورده غیر نقدی
contribution margin

تفاوت نهایی ســهم مشــارکت، تفــاوت نهایی 
سهم الشرکه 

contribution profit 
سود سهم الشرکه، سود سهم مشارکتی

contributive
سهامی، شراکتی

contributor
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ســهیم، کمک کار؛ خّیر، بخشــنده؛ عامل، علت؛ 
پدید آورنده ]انتشارات[

contributory 
کمک کننده، ســهیم؛ کمکی، سهامی، به صورت 

تعاونی، مشارکتی، حصه ای
contributory cause

علت ثانویه 
contributory conditions
شرایط کمکی، شرایط معین؛ شرط بیمه مضاعف 
contributory insurance

بیمه پشتیبان، بیمه معین، بیمه مشارکتی
contributory insurance scheme

طرح بیمه پشــتیبان، طرح بیمه مشارکتی، طرح 
صندوق بیمه کارمندان 

contributory negligence
درجه تقصیر ناشی از سهل انگاری زیان دیده

contributory pension scheme 
صندوق بازنشستگی

control 
نظارت، کنترل، تســلط، تحدیــد، مراقبت، مهار؛ 
ضبط و ربط؛ در اختیار داشــتن؛ نظارت کردن، 

کنترل کردن، رسیدگی کردن؛ مهار کردن
control account

حساب ممیزی، مادر حساب، حساب کنترل
control group

گروه شاهد، گروه گواه 
controlled
اداره شده؛ تحت نظارت، تحت کنترل؛ مهار شده
controlled company 

شرکت تحت نظارت شرکت دیگر
controlled economy 

اقتصاد ارشــادی، اقتصاد تحت نظــارت، اقتصاد 
نظارت شده 

controlled entry
ورود نظارت شده 

controlled funds
وجوه اداره شده

controlled market
بازار تحت نظارت، بازار تحت کنترل

controlled monopoly
انحصار تحت نظارت

controller
ذی حســاب، ممیز، کنترلر، بازرس حســابداری؛ 

ناظر، کنترل کننده، مقام ناظر
controller of bank

بازرس بانک
controlling company

شرکت صاحب اختیار 
controlling interest

سهام اکثریت، ســهام عمده، سهام تعیین کننده؛ 
منافع حاکم ]در جمع[؛ صاحبان سهام عمده

controlling shareholder = leading 
shareholder

سهامدار اصلی، سهامدار عمده
control shares

سهام کنترلی، ســهام عمده، سهام تعیین کننده، 
بخش اعظم سهام 

control structure
ساختار نظارتی، ساختار کنترلی

control unit
واحد بازرسی، واحد وارســی، واحد نظارت، واحد 

کنترل
controversial 

بحث انگیز، بحــث برانگیز؛ جنجالی؛ اهل مرافعه، 
جنجالی، اهل جار و جنجال

controversial issues
مسائل بحث انگیز، موضوعات جنجال برانگیز

controversy
اختالف نظر، مناقشه، اختالف، جر و بحث، مناظره 
convene

تشکیل جلســه دادن، برگزاری جلســه؛ احضار 
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کردن، فراخواندن، برپا کردن، برگزار کردن
convene of meeting

تشکیل جلسه، انعقاد جلسه، برگزاری جلسه
convener 

برگزارکننده ]جلسه، انجمن[
convenience 

سهولت، راحتی؛ در دسترس
convenience food

غذای حاضری، غذای آماده
convenience goods

کاالهای دم دست، کاالهای رفاهی
conveniences

امکانات رفاهی، وسایل رفاهی، امکانات آسایش، 
رفاهیات

convenience store
فروشگاه مواد غذایی آماده 

convenient 
مناســب، راحــت، بی دردســر؛ در دســترس، 

سهل الوصول، دم دست
convenient method 

روش سهل و آسان 
convention

پیمان نامه، عهدنامه، کنوانســیون؛ عرف و عادت؛ 
جلسه حزبی؛ همایش

conventional 
مرسوم، متعارف؛ معمولی، متداول، رایج؛ قراردادی، 

عرفی، سنتی
conventional approach

رویکرد متعارف، رهیافت متعارف
conventional business

کسب و کار متعارف، کسب و کار سنتی
conventional channels

راه های مرسوم، طرق مرسوم و رایج
conventional extension

ترویج متعارف

conventional insurance
بیمه معمولی، بیمه متعارف، بیمه عادی

conventional wisdom
باور عمومی، باور سنتی

convention center
مرکز همایش، مرکز همایش ها

convergence
همگرایی

convergent
همگرا، همراستا

convergent flow
جریان همگرا

convergent mutualism
همیاری همگرا

conversion 
تبدیل، تغییر؛ تســعیر ]مالــی[؛ تبدیل وضعیت؛ 

غصب؛ تبدیل وضعیت دادن
conversion cost

هزینه تبدیل
conversion loan

وام تبدیلی، وام قابل تبدیل
conversion of goods

غصب اموال، تصرف قهری یا عدوانی مال
conversion of shares

تبدیل سهام 
conversion price index

شاخص تبدیل قیمت 
conversion ratio

ضریب تبدیل، نسبت تبدیل
conversion table

جدول تبدیل
convert

تبدیل کردن، تغییر دادن؛ تســعیر کردن ]مالی[؛ 
تبدیل وضعیت دادن

convertibility
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قابلیت تبدیل، قابلیت تسعیر
convertible

قابل تبدیل
convertible loan

وام قابل تبدیل
convertible securities

اوراق قابل تبدیل
converting harm into benefit

تبدیل سود به زیان، تبدیل تهدید به فرصت
converting threat into oppor-
tunty

تبدیل تهدید به فرصت
convey

انتقال دادن، حمل کــردن؛ صلح کرن ]حقوق[؛ 
ابالغ کردن؛ فهماندن؛ منتقل کردن

conveyance
سند انتقال، انتقال نامه؛ صلح نامه؛ انتقال، واگذاری، 

احاله ]حقوق[
conveyance deed
سند انتقال مالکیت؛ صلح نامه ]حقوق[، انتقال نامه 
conveyancing

تسهیل معامالت؛ نگارش اســناد انتقالی، تنظیم 
مبایعه، تنظیم نامه اسناد واگذاری

conveyer = conveyor
انتقــال دهنده، صلح کننــده، واگذارنده ]حقوق[؛ 

نقاله، تسمه نقاله ]فنی[
conveyor belt

تسمه نقاله
convict 

محکوم، مجرم؛ محکوم کردن؛ مقصر شــناختن؛ 
مجاب کردن، متقاعد کردن

conviction 
محکومیت؛ عقیده، ایمان؛ مجاب شــدن؛ متقاعد 

کردن؛ اعتبار، سندیت
conviction record

سابقه محکومیت 
convict labor

کار تولیدی زندانیان
convince 

متقاعد کردن )با ادلــه و براهین(، مجاب کردن، 
اطمینان بخشیدن

convinced 
متقاعد، مجاب؛ خاطرجمع؛ پر و پا قرص، دوآتشه
convincing

متقاعد کننده، قانع کننــده، مجاب کننده؛ قاطع، 
چشمگیر ]رأی، پیروزی و ...[

convincing strategy 
راهبرد متقاعد کننده، راهبرد مؤثر

convocation 
فراخوانی، احضار؛ انجمن، مجمع 

convoke
دعوت به تشــکیل جلســه؛ فراخوانــدن، احضار 

کردن؛ منعقد کردن ]جلسه[
cook the books = falsification 

حساب سازی کردن؛ حساب سازی
cooling-off period

زمان انتظار ]در اعتصابات[؛ مهلت باز اندیشی
cooling period

زمان انتظار ]در بازار[، زمان بازار خراب کن 
cooling system

سیستم سرمایش
cool store

سردخانه 
co-op 

تعاونی، شرکت تعاونی، فروشگاه تعاونی
coop

مرغدانی، سبد مرغ، قفس مرغ 
cooperate

همکاری کردن، دست به دست هم دادن، تشریک 
مساعی کردن، تعاون کردن، معاضدت کردن
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cooperation 
همکاری، تعاون، یاریگری، معاضدت، تشــریک 

مساعی
cooperation among cooperatives 

همکاری بیــن تعاونی ها، تعاون بیــن تعاونی ها 
]اصل ششم تعاون[

cooperation culture
فرهنــگ تعــاون، فرهنگ همــکاری، فرهنگ 

یاریگری
cooperation education

آموزش تعاونی، تعلیمات تعاون
cooperationist

طرفــدار تعــاون و همکاری، طرفــدار همیاری، 
طرفدار مرام و مسلک تعاون

cooperation pathology 
آسیب شناسی تعاون 

cooperation spirit
روحیــه همکاری و تعــاون، فرهنگ همکاری و 

همیاری
cooperativeability

تعاون پذیری
cooperativeable

تعاون پذیر
cooperative account

حساب تعاونی
cooperative accounting 

حسابداری تعاونی 
cooperative act 

قانون تعاون، قانون تعاونی
cooperative action 
اقدام مبتنی بر تعاون؛ کردار تعاونی، کنش تعاونی
cooperative activity 

فعالیت تعاونی
cooperative-adjutant soldier 

سرباز تعاون یار

cooperative administration 
اداره امور تعاونی، مدیریت امور تعاونی؛ اداره کل 

تعاون ]با حروف اول بزرگ[
cooperative advertising

تبلیغ تعاونی
cooperative advisory board

هیأت مشورتی تعاونی، کمیته مشاوره تعاون
cooperative agenda

دستورکار تعاونی، برنامه کار تعاونی
cooperative apex council

شورای عالی تعاون
Cooperative Applied Science 
Training Center 

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی تعاون
cooperative approach

رویکرد تعاونی، رهیافت تعاونی، رویکرد تعاون
cooperative assets

دارایی و اموال تعاونی
cooperative association

تشکل تعاونی؛ انجمن تعاون، انجمن تعاونی
cooperative associations 

انجمن های تعاونی؛ تشکل های تعاونی
cooperative audit committee

کمیته حسابرسی تعاونی ها
cooperative auditing

حسابرسی تعاونی
cooperative auditing department

اداره حسابرسی تعاونی ها
cooperative authorities

مسئوالن تعاونی؛ صاحب نظران تعاون
cooperative bank

بانک تعاون، بانک تعاونی
cooperative banking 

بانکداری تعاونی
cooperative banking principles
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اصول بانکداری تعاونی
cooperative-based economy 

اقتصاد تعاون مبنا، اقتصاد مبتنی بر تعاونی، اقتصاد 
تعاونی

cooperative basics
اصول و مبانی تعاون، الفبای تعاون

cooperative behavior
رفتــار تعاونــی، رفتار مبتنــی بر تعــاون، رفتار 

تعاون گونه، رفتار مشارکتی
cooperative bill

الیحه تعاون
cooperative branch

شعبه تعاونی
cooperative brand 

برند تعاونی، نشان تعاونی
cooperative business 

کسب و کار تعاونی
cooperative business enterprises

بنگاه های کسب و کار تعاونی، تشکل های کسب 
و کار تعاونی

cooperative business manage-
ment
مدیریت کسب وکار تعاونی، مدیریت امور تعاونی
cooperative capital

سرمایه تعاونی
cooperative care
تعاونی پرستاری، تعاونی سالمت، تعاونی درمانی
cooperative cells 

واحدهای تعاونی
Cooperative Central Bank

بانک مرکزی تعاون
Cooperative Central Fund

صندوق مرکزی تعاون
Cooperative Central Union

اتحادیه مرکزی تعاون

Cooperative Chamber = Cham-
ber of Cooperative

اتاق تعاون
cooperative champion

حامی تعاون؛ پرچمدار تعاون؛ قهرمان تعاون
cooperative clinics

درمانگاهای تعاونی
cooperative club

باشگاه تعاون، باشگاه تعاونی
cooperative cluster= cluster of 
cooperatives 

خوشه تعاونی
cooperative clusters 

خوشه های تعاونی
Cooperative Code

قانون تعاون
cooperative code authority

مرجع قانون تعاون
cooperative college

دانشکده تعاون، مدرسه عالی تعاون
cooperative commonwealth

جامعه همسود تعاونی
cooperative competition 

رقابت همیارانه، رقابــت تعاون گونه، رقابت یاری 
گرانه

cooperative concepts
مفاهیم نظری تعاون، مفاهیم تعاونی

cooperative constituents
ارکان تعاونی

cooperative cool store
سردخانه تعاونی

co-operative = cooperative
تعاونی، شرکت تعاونی، فروشگاه تعاونی

cooperative = co-operative
تعاونــی، شــرکت تعاونــی؛ مبتنی بــر تعاون و 
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همکاری، یاریگرانه، مشارکتی
Cooperative Credit Societies Act

قانون شرکت های تعاونی اعتبار
cooperative culture

فرهنگ تعاونی، فرهنگ تعاون
Cooperative Day

روز تعاونی، روز تعاون
Cooperative Deposit Fund

صندوق سپرده تعاونی
cooperative developers

تعاونی سازان؛ مروجان تعاون
cooperative development 

توسعه تعاون، توسعه تعاونی
Cooperative Development Agen-
cy

بنگاه توسعه تعاون، آژانس توسعه تعاونی
cooperative development centers

مراکز توسعه تعاونی
Cooperative Development Foun-
dation (CDF)

بنیاد توسعه تعاون 
Cooperative Development Fund

صندوق توسعه تعاون 
Cooperative Development Insti-
tute

مؤسسه توسعه تعاون
Cooperative Development 
League

اتحادیه توسعه تعاون
Cooperative Development Or-
ganization

سازمان توسعه تعاون
Cooperative Development Plan 

طرح توسعه تعاون، طرح تحول تعاون
cooperative development princi-

ples
اصول توسعه تعاون، اصول توسعه تعاونی

cooperative development pro-
gram

برنامه توسعه تعاون، برنامه توسعه تعاونی
Cooperative Development Re-
search Institute 

مؤسسه پژوهشی توسعه تعاون، مؤسسه تحقیقات 
توسعه تعاون

cooperative development strategy
راهبرد توسعه تعاون، راهبرد متحول سازی تعاون
cooperative difference

وجــه تمایــز تعاونی، تفــاوت تعاونی)بــا دیگر 
تشکل های تجاری(

cooperative dilemma
انتخاب یا عدم انتخاب رویکرد تعاون

cooperative dissolution
انحالل تعاونی

cooperative economics 
اقتصاد تعاونی 

cooperative economist 
اقتصاددان تعاون، اقتصادشناس تعاون، متخصص 

اقتصاد تعاونی
cooperative economy

اقتصاد تعاونی
cooperative education

تعلیمات تعاونی، آموزش تعاونی
cooperative education and exten-
sion 

ترویج و آموزش تعاون 
cooperative education program

برنامه آموزش تعاون
cooperative element

عنصر تعاون، مؤلفه تعاون، رکن تعاونی
cooperative enterprise 

بنگاه تعاونی، بنگاه اقتصادی تعاونی، کسب و کار 



180  cooperative entrepreneurship

تعاونی
cooperative entrepreneurship

کارآفرینی تعاونی، کارآفرینی جمعی
cooperative establishment 

تشکل تعاونی، تشکیالت تعاونی
cooperative estate

شهرک تعاونی
cooperative expert 

کارشناس تعاون، صاحب نظر تعاون
cooperative expert meeting

اجالس کارشناســان تعاون، نشســت تخصصی 
تعاون

cooperative experts
کارشناسان تعاون، صاحب نظران تعاون

cooperative expert team
گروه کارشناســان تعاون، تیم کارشناســان امور 

تعاون، گروه کارشناسی تعاونی
cooperative extension 

ترویج تعاون، ترویج تعاونی؛ ترویج تعاون گونه
cooperative extension agent

مأمور ترویج تعاونی، عامل ترویج تعاونی، کارگزار 
ترویج تعاونی

cooperative extension education 
آموزش ترویج تعاونی

cooperative extension service
خدمــات ترویــج تعاونی؛ مرکز خدمــات ترویج 
تعاونی، سازمان خدمات ترویج تعاونی؛ خدمات 

ترویجی تعاون
cooperative extension system 

نظام ترویج تعاون، نظام ترویج تعاونی
cooperative federation

فدراسیون تعاونی
cooperative festival

جشنواره تعاون، جشنواره تعاونی
cooperative fever

تب تشکیل تعاونی، تب تعاونی
cooperative field 

عرصه تعاون، حوزه تعاون؛ رشته تعاون
cooperative financial institutions

مؤسسات مالی تعاونی
Cooperative Food Security Pro-
ject (CFSP)

پروژه امنیت غذایی تعاونی
cooperative forests

جنگل های تعاونی
cooperative formation

تشکیل تعاونی
cooperative formation procedure 

مراحل تشکیل تعاونی
cooperative foundation

پایه ریزی تعاونــی؛ بنیاد تعاون ]بــا حروف اول 
بزرگ[؛ شــالوده تعاونــی؛ تأســیس تعاونی، 

بنیان گذاری تعاونی
Cooperative Foundation 

بنیاد تعاون 
cooperative-friendly banks

بانک های متمایل به شیوه تعاون
cooperative functions

کارکردهای تعاونی؛ نقش های تعاونی
cooperative fund

صندوق تعاون
cooperative governance 

حکمرانی تعاونی؛ تصدی گری تعاونی
cooperative group

گروه تعاونی، گروه تعاون
cooperative healthcare centers

مزاکر خدمــات درمانی تعاونــی، مراکز خدمات 
سالمت تعاونی، مراکز بهداشت و درمان تعاونی
cooperative healthcare system 

نظام بهداشــت و درمان تعاونــی، نظام مراقبت 
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سالمت تعاونی
cooperative health centers

مراکز بهداشــت تعاونی، مراکز ســالمت تعاونی، 
مراکز بهداشت و درمان تعاونی

cooperative heritage
میــراث تعاونی، میراث تعــاون، میراث فرهنگی 

تعاون
cooperative history 

تاریخچه تعاونی، تاریخ تعاون
cooperative horizon 

افق تعاون 
cooperative housing project
طرح مسکن )سازی( تعاونی، پروژه مسکن تعاونی
cooperative ideals

آرمان های تعاون، آرمان های تعاونی
cooperative identity

هویت تعاونی، هویت تعاون
cooperative image

وجهه تعاونی، سیمای تعاونی، سیمای تعاون
cooperative independent com-
mission

مستقل  کمیســیون  تعاون،  مســتقل  کمیسیون 
تعاونی

cooperative in liquidation
تعاونی در حال تصفیه

cooperative insolvency
ورشکستگی تعاونی

cooperative inspector
بازرس تعاونی

cooperative insurance
بیمه تعاونی

cooperative insurance company
شرکت بیمه تعاونی، شرکت سهامی بیمه تعاونی
Cooperative Investment Guaran-
tee Fund (CIGF)

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
cooperative law reform

اصالح قانون تعاون
cooperative laws and regulations
قوانین و مقررات تعاون، قوانین و مقررات تعاونی
cooperative leaders

رهبران تعاونی، مسئوالن تعاونی
cooperative learning 

یادگیری همکارانه، یادگیری تعاون گونه، یادگیری 
مشارکتی

cooperative legal specialist
متخصص قانون تعاون، کارشناس حقوق تعاون، 

کارشناس امور حقوقی تعاونی
cooperative legislation
قوانین تعاون، قوانین تعاونی؛ قانون گذاری تعاونی
cooperative legislation reforms

اصالحــات در قوانین و مقــررات تعاون، اصالح 
قوانین تعاون، اصالح قانون تعاون

Cooperative Legislation Reforms 
Law 

قانون اصالح قوانین تعاون
cooperative lending fund

صندوق وام تعاونی
cooperatively
مشترکًا، دسته جمعی، به صورت تعاونی، تعاون گونه
cooperative management 

مدیریت تعاونی
cooperative management prac-
tices
روش های مدیریت تعاونی، اصول مدیریت تعاونی
cooperative manager

مدیر تعاونی
cooperative marketing

بازاریابی تعاونی، بازاریابی به شیوه تعاونی
cooperative marketing associa-
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tions
تشکل های بازاریابی تعاونی، انجمن های بازاریابی 

تعاونی
cooperative marketing specialist

متخصص امور بازاریابی تعاونی
cooperative mass developers

انبوه سازان تعاونی
cooperative member

عضو تعاونی
cooperative membership require-
ments

شرایط عضویت )در( تعاونی
cooperative membership right

حق عضویت درتعاونی
cooperative merger = cooperative 
amalgamation

ادغام تعاونی 
cooperative minister

وزیر تعاون
cooperative ministerial confer-
ence

همایش وزرای تعاون، کنفرانس در سطح وزرای 
تعاون

Cooperative Ministers’ Confer-
ence

همایش وزرای تعاون، کنفرانس وزرای تعاون
cooperative ministries meeting

اجالس وزرای تعاون، نشست وزرای تعاون
cooperative model

الگوی تعاونی
cooperative movement

جنبش تعــاون، نهضت تعــاون، نهضت تعاونی، 
جنبش تعاونی

cooperative neighborhood
محله تعاونی ساز، محله تعاونی، محله تعاون

cooperative network

شبکه تعاون، شبکه تعاونی
Cooperative Office

اداره تعاون، دفتر تعاون، اداره امور تعاونی
cooperative office-bearers

صاحب منصبان تعاونی، مقامات مسئول تعاونی
cooperative officials

مسئوالن تعاونی، رؤسای تعاونی، مقامات تعاونی، 
مقامات مسئول تعاونی

cooperative organization
سازمان تعاونی، تشکل تعاونی، تشکیالت تعاونی؛ 

سازماندهی تعاونی
cooperative organizational struc-
ture
ساختار سازمانی تعاونی، ساختار تشکیالتی تعاونی
cooperative organizer

مسئول ســازماندهی امور تعاونی، سازمان دهنده 
امور تعاونی؛تشکیل دهنده تعاونی

cooperative-owned
متعلق به تعاونی

cooperative ownership
مالکیت تعاونی

cooperative party 
حزب تعاون

cooperative pasture = coopera-
tive rangeland

مرتع تعاونی
cooperative pioneers 

پیشگامان تعاون، طالیه داران تعاونی
cooperative planning 

برنامه ریزی تعاونی 
cooperative planning committee

کمیته برنامه ریزی تعاونی، شــورای برنامه ریزی 
تعاون

cooperative play
بــازی همکارانه، بازی تعاونی، بــازی یاریگرانه، 
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بازی همیاری
cooperative price

قیمت تعاونی
cooperative production

تولید تعاونی، تولید به شیوه تعاونی
cooperative program

برنامه تعاونی؛ برنامه مشارکتی
cooperative program manager 
(CPM)

مدیر برنامه تعاونی
Cooperative Promotion Depart-
ment

اداره ترویج تعاون
cooperative reform law

قانون اصالح تعاون، قانون اصالح تعاونی
Cooperative Register Depart-
ment
اداره ثبت شرکت های تعاونی، اداره ثبت تعاونی ها
cooperative registration proce-
dure

مراحل ثبت تعاونی 
cooperative-related disciplinaries 

رشته های مرتبط با تعاونی
cooperative-related fields = coop-
erative-related disciplinaries 

رشته های مرتبط با تعاونی 
Cooperative Research Orgainza-
tion

سازمان تحقیقات تعاونی
cooperative responsibility com-
pany

شرکت ضمان تعاونی
cooperative rights

حقوق تعاون، حق و حقوق تعاونی
cooperative rural bank (CRB)

بانک تعاون روستایی
cooperatives apex body

نهاد یا تشکیالت باالدستی تعاونی ها
cooperatives at the beginning of 
development

تعاونی ها در مراحل آغازین توسعه
Cooperatives Bill

الیحه تعاون، الیحه تعاونی ها
Cooperatives Central Organiza-
tion 

سازمان مرکزی تعاون
cooperatives chamber

اتاق تعاون، خانه تعاون
cooperative scholars

اندیشمندان تعاون، علمای تعاون، علمای عرصه 
تعاون

cooperative school
مکتب تعاون؛ آموزشگاه تعاونی

cooperative sector
بخش تعاون، بخش تعاونی

Cooperative Sector’s Act 
قانون بخش تعاون 

cooperatives’ financing = fund-
ing in cooperatives

تأمین مالی تعاونی ها
cooperative’s functioning

کارکرد تعاونی
cooperative’s inspector 

بازرس تعاونی
cooperative socialists

سوسیالیست های تعاون گرا
cooperative social systems

نظام های اجتماعی تعاونــی، نظام های اجتماعی 
یاری گرانه

Cooperative Societies Law
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قانون شرکت های تعاونی
cooperative society 

شرکت تعاونی
cooperative society act

قانون شرکت های تعاونی
cooperatives of cooperatives

تعاونی هــای )متشــکل از( تعاونی هــا، مجتمع 
تعاونی ها

cooperative song
سرود تعاون

cooperatives organs
ارکان تعاونی ها

cooperative specialists
متخصصان امور تعاونی، متخصصان تعاون

cooperative-specific laws
قوانین مختص تعاون، قوانین ویژه تعاونی

cooperatives philosophy
فلسفه تعاون؛ اصول تعاون

cooperative spirit
روح تعــاون، روحیه تعاون؛ روحیــه تعاون گری، 

فرهنگ تعاونی
Cooperatives Registry

اداره ثبت و نظارت تعاونی ها
cooperative’s subject of activity

موضوع فعالیت تعاونی
cooperative statistics

اطالعات آماری تعاونی ها
cooperative statutes

اساسنامه تعاونی، قوانین و مقررات تعاونی
cooperative strategy development 

تدوین راهبرد تعاون، تنظیم راهبرد تعاونی
cooperative structure

ساختار تعاونی
cooperative supply and market-
ing channels

شبکه های تهیه و تأمین و بازاریابی تعاونی
Cooperative Supreme Council

شورای عالی تعاون
cooperative surplus 

مازاد تعاونی
cooperative’s warehouse

انبار تعاونی
cooperative system 

نظام تعاون، نظام تعاونی
cooperative theorists

نظریه پردازان تعاونی، نظریه پردازان تعاون
cooperative theory

نظریه تعاون، نظریه تعاونی
cooperative therapy

تعاون درمانی
cooperative training

آموزش تعاونی، تعاون آموزی، کارآموزی تعاونی
cooperative training center

مرکز آموزش تعاون، مرکز آموزش تعاونی
cooperative trust fund

صندوق امانی تعاونی
cooperative-type

تعاون گونه، تعاون آسا
cooperative-type organizations

تشکل های تعاون گونه، سازمان های تعاون گونه
cooperative unions

اتحادیه های تعاونی
cooperative urban bank (CUB)

بانک تعاون شهری 
cooperative values

ارزش های تعاون، ارزش های تعاونی
cooperative venture

کســب و کار تعاونی، تشــکل اقتصادی تعاونی، 
کسب و کار جسورانه تعاونی

cooperative village 
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دهکده تعاونی، دهکده تعاون
Cooperative Week

هفته تعاون، هفته تعاونی
cooperative week celebration

جشن هفته تعاون 
cooperative week ceremony

مراسم هفته تعاون، آیین هفته تعاون
cooperative wholesale store

فروشگاه تعاونی عمده فروشی؛ فروشگاه سراسری 
تعاونی

cooperative winding up = coop-
erative dissolution

انحالل تعاونی
cooperative work group 

گروه کار تعاونی
Cooperative Year

سال تعاون، سال تعاونی
cooperativism

تعاون گرایــی، تعاونی گرایی، طرفــداری از مرام 
تعاونی

cooperativist 
تعاون گرا، تعاونی گرا، طرفدار مرام تعاونی

cooperativization
تعاونی ســازی، جنبه تعاونــی دادن به، تبدیل به 

تعاونی کردن
cooperativized

تعاونی شده، تبدیل به تعاونی شده، شکل تعاونی 
به خود گرفته

cooperators
تعاون گران، اعضای تعاونی؛ صاحب نظران تعاون

cooperators for the environment 
تعاون گران محیط زیست 

co-opt
انتخاب کردن عضــو جدید؛ پذیرش عضویت، به 
عضویت پذیرفتن، هموند کردن؛ زیر پای کسی 

نشستن، رأی کسی را زدن
co-optation

کردن، همگون ســازی؛  درون گزینــی، همرنگ 
گزینش، پذیرش؛ با دوز و کلک نظر کســی را 

جلب کردن ]مدیریت[؛ رأی زنی
Co-op Week = Cooperative Week

هفته تعاونی، هفته تعاون
coordinated

هماهنگ؛ موزون، متناسب؛ هماهنگ شده
coordinated development pro-
gram

برنامه توسعه هماهنگ، برنامه توسعه متوازن
coordinated effort

تالش هماهنگ
coordinated participation

مشارکت هماهنگ، مشارکت متناسب 
coordinated wage policy

سیاســت هماهنگ دســتمزد و حقوق؛ سیاست 
پرداخت هماهنگ حقوق

coordinating mechanism
ساز و کار هماهنگ کننده، مکانیسم هماهنگی

coordinating meeting
جلسه هماهنگی

coordination
هماهنگ سازی، هماهنگی؛ تناسب

coordinative staff
ستاد هماهنگ کننده، ستاد هماهنگی

coordinator
هماهنگ کننده، رابط؛ تنظیم کننده

co-owned
بــا مالکیت مشــترک، با مالکیت مشــاع، دارای 

مالکیت مشترک
co-owner

شــریک ملک، صاحب مشــترک، مالک مشاع، 
شریک ملک مشاع



186  co-ownership = joint ownership 

co-ownership = joint ownership 
مالکیت مشترک، مالکیت مشاع؛ اشاعه ]حقوق[

co-packed foods
تولید محصوالت غذایی سفارشی

co-packed products
محصوالت سفارشی، تولیدات سفارشی

co-partnership = copartnership
سهیم کردن کارکنان درمنافع شرکت، مشارکت با 

کارکنان، شراکت سهامی
co-payment

پرداخت مشترک، پرداخت شراکتی
co-petition

رقابت سازنده و هم آوا
cope with

از عهده برآمدن، از پس کاری برآمدن
co-preneurs

زوج های کارآفرین
co-preneurship

کارآفرینی زوجی
co-proprietor

شریک ملک، مالک ملک مشاع
copy

برداری، تکثیر؛ رونوشت، کپی،  رونویسی، نسخه 
تصویر؛ نســخه، جلد، شــماره ]مجله و غیره[؛ 

کپی کردن، رونوشت کردن، رونویسی کردن
copy of birth certificate 

کپی شناسنامه، رونوشت شناسنامه 
copyright

حق چاپ و انتشــار انحصاری، حق التألیف، حق 
نشر یا تکثیر، حق طبع، حق انحصاری اثر

copyright department
اداره نظارت بر حق آثار فکری

cordial understanding
حسن تفاهم

core

مرکزی؛ مرکز، محور، هسته؛ اصلی
core activity

فعالیت محوری
core actor

بازیگر محوری، نقش آفرین اصلی
core business

فعالیت اصلی
core competencies

توانمندی های داخلی، قابلیت های درون سازمانی؛ 
قابلیت های محوری

core competency 
توانمندی درونی، توانمندی داخلی؛ مزیت محوری
core group

گروه متشکل، گروه محوری، گروه هسته
core inflation

تورم ریشه ای
core message

پیام محوری، پیام اصلی
core objective 

هدف محوری، هدف اصلی
core-periphery model

الگوی مرکز ـ پیرامون
core principles

اصول محوری
core services 

خدمات اساسی
corner
خرید یکجا؛ انحصار موقتی )از طریق خرید کلی(

]بازرگانی[، احتکار؛ گوشه، نبش، کنج، زاویه
corner building 

ساختمان دو نبش
cornering 

انحصار موقتی ]بازرگانی[
cornering the market

خرید کلی به قصد کنترل بازار
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corner of the market
قبضه بازار، قبضه کردن بازار

corner shop
مغازه دو نبش

cornerstone
شالوده، پایه، محور، اساس

corn-exchange
بازار غله، بورس غالت

corollary 
پیامد منطقی، نتیجه طبیعی

corporate
مشــترک، جمعــی، گروهی؛ شــرکتی، صنفی، 

شراکتی، )مربوط به( شرکت یا صنف؛ شرکت
corporate angels

فرشتگان گروهی
corporate assets

اموال و دارایی های شرکت
corporate body

شخص حقوقی، شخصیت حقوقی
corporate bonds

اوراق مشارکتی؛ اوراق قرضه شرکتی
corporate capitalism

سرمایه داری شرکتی، سرمایه داری شراکتی
corporate charter

مجوز تأسیس شرکت
corporate credit unions

اتحادیه های اعتباری شرکتی
corporate culture

فرهنگ شرکتی، فرهنگ صنفی
corporate entrepreneurship

کارآفرینی شرکتی 
corporate governance

اداره شرکت توسط سهامداران، اداره جمعی امور، 
حکمرانی شرکتی؛ تصدی گری شرکت

corporate holding company

شرکت ســهامی مادر، شرکت هولدینگ، شرکت 
مادرتخصصی

corporate income tax
مالیات بر درآمد شرکت

corporate law
حقوق شرکت ها

corporate lawyer
حقوقدان متخصص در امور شرکت ها

corporate liquidity
نقدینگی شرکت

corporate manager
مدیر شرکت

corporate name
نام حقوقی شرکت، نام تجاری )شرکت(

corporate property
دارایی شرکت

corporate purpose
هدف شرکت

Corporate Registery
اداره ثبت شرکت ها

corporate responsibility
مسئولیت شــرکت ها، مسئولیت صنفی، مسئولیت 

جمعی
corporate risk

مخاطره صنفی
corporate slack

ظرفیت های بال استفاده شرکت یا سازمان
corporate social responsibility 
(CSR)

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی 
صنفی، مســئولیت اجتماعی جمعی، مسئولیت 

اجتماعی بنگاه ها
corporate society

شرکت رسمی، شرکت صنفی
corporate state
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دولــت صنفی، حکومــت صنفــی؛ دولت حامی 
صاحبان صنایع و شرکت های چند ملیتی

corporate stocks
سهام شرکت، سهام شرکتی

corporate strategy
راهبرد صنفی، راهبرد شرکتی

corporate tax
مالیات شرکتی، مالیات روی شرکت

corporate tax exemption
معافیت مالیاتی شرکتی

corporate tax law
قانون مالیات شرکت ها

corporate venture incubator
مرکز رشد کســب و کار گروهی مخاطره پذیر یا 

جسورانه
corporate venturing

ســازمان،  در  مخاطره پذیــر  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذاری جسورانه شرکتی

corporation 
شــرکت با مســئولیت محدود، شــرکت سهامی 
]ایاالت متحده[؛ ]نوعی شــرکت ســهامی با 
این ویژگی ها: محدودیــت در پرداخت بدهی، 
انتقال آسان مالکیت، عمر نامحدود و منفک از 
سهامداران[؛ شرکت، مؤسسه، سازمان صنفی، 
تشکل صنفی؛ شخص حقوقی؛ شرکت سهامی
corporation bond

برگه سپرده، گواهی سپرده
corporation income tax

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
corporation law

قانون )تأسیس( شرکت ها
corporation seal

مهر رسمی شرکت 
corporation tax

مالیــات شــرکت ها، مالیات شــرکتی، مالیات بر 

شرکت های تجاری
corporatism

نظام صنفی، صنف گرایی، شرکت گرایی
corporatist economy 

اقتصاد یکپارچه گرا
corporative state

دولت صنف گرا
corporeal property

دارایی عینی، اموال عینی یا مادی
corporization

شرکت ســازی، تجمیع چند شرکت در قالب یک 
شرکت

corps
هیأت، سپاه، اکیپ، گروه

corpus
مجموعه نوشته ها، قوانین؛عنصر مادی 

corpus capital
سرمایه اولیه، سرمایه اصلی

corpus fund
سرمایه اولیه، اعتبار سرمایه ای اولیه، اصل سرمایه 

یا دارایی
corpus juris

روح قانون، اساس قانون
correction

اصالح؛ تأدیب؛ جبران )خطا(
correctional 

تأدیبی
corrective 

اصالحــی، ترمیمــی، جبرانی؛ اقدامــات تأدیبی 
]حقوق[

corrective action
اقدام اصالحی

corrective approach
رویکرد اصالحی

correlation
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همبستگی
correlation analysis

تجزیه و تحلیل همبستگی، تحلیل همبستگی
correlation coefficient

ضریب همبستگی
correlative

همبسته، متناظر، مالزم، الزم و ملزوم
correspond

مطابقــت داشــتن، مطابق بودن، وفق داشــتن؛ 
همانند بودن، نظیر هم بودن؛ مکاتبه داشــتن، 

نامه نگاری کردن
correspondence 

مکاتبه، مکاتبــه ای؛ همخوانی، مطابقت، تطابق، 
تناطر، انطباق

correspondence course
دوره آموزش مکاتبه ای، دوره غیر حضوری

correspondence course education
آموزش مکاتبه ای، آموزش غیر حضوری

correspondence course school
مدرسه غیر حضوری

correspondence theory 
نظریه تطابق

correspondence training
آموزش مکاتبه ای، آموزش غیر حضوری

correspondent
کارگزار، طــرف معامله؛ مطابــق، برابر، همانند؛ 

متناظر
correspondent bank

بانک کارگزار، بانک عامل
corresponding
مطابق، مشابه، متناظر، متقابل؛ همخوان، منطبق
corridors of power

مراکز مهم تصمیم گیری، مراکز اصلی قدرت
corrupt

فاسد، منحرف؛ غیر اخالقی

corrupt gift
رشوه، زیرمیزی

corruption
فساد، مفسده؛ ارتشا

corruptionist
مفسده انگیز

corruptor = corrupter
مفسد، فاسد

corruptor on earth
مفسد فی االرض

corrupt practices act
قانون جلوگیری از تخلفات در انتخابات

cosignatory
هم امضا، شریک امضا

cosigner
امضا کننده مشترک

cosmopolitan
جهان وطن، جهانی، بین المللی

cosmopolitanism
جهان وطنی

cost
هزینه، قیمت، بها، ارزیدن، ارزش داشــتن، هزینه 

داشتن
cost accessing credit

هزینه دسترسی به اعتبار
cost accounting

حسابداری صنعتی، محاســبه هزینه، حسابداری 
تمام شده؛  بهای  تمام شده، حســابداری  قیمت 

حسابداری هزینه
cost allocation

تخصیص هزینه
cost analysis

واکاوی هزینه، تحلیل هزینه
cost and freight (C and F)

بهای کاال و هزینه حمل
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cost-audit
هزینه رسی

cost-based efficiency
کارایی مبتنی بر هزینه

cost-based rates
نرخ های مبتنی بر هزینه

cost basis
پایه قیمت تمام شده

cost basis of accounting
پایه هزینه محاسبه

cost-benefit analysis
تحلیل هزینه ـ فایده

cost-benefit ratio
نسبت هزینه به فایده، ضریب هزینه ـ فایده

cost bond
ضمانت نامه پرداخت هزینه

cost consciousness
هزینه شناسی

cost control
کنترل هزینه

cost curve
منحنی هزینه ها

cost-cutting 
کاهش بودجه؛ کاهنده هزینه، هزینه کاه

cost-effective
مقرون به صرفه، اقتصادی، سود آور

cost-effective analysis
تحلیل اثر بخشی هزینه 

cost-effectiveness
مقرون به صرفه بودن، اقتصادی بودن

cost enquiry certificate
برگ استعالم بها، برگه استعالم بها

cost enquiry = cost inquiry
استعالم بها

cost factor

قیمت تمام شده عامل
cost figures

ارقام هزینه ای
cost fraction

کسر هزینه
cost function

تابع هزینه
cost-induced inflation

تورم ناشی از هزینه ها، تورم هزینه ای
cost inflation

تورم هزینه ای، تورم هزینه تمام شده
costing

هزینه یابی، هزینه بندی، هزینه گذاری
costing method

روش هزینه یابی
cost, insurance, freight and inter-
est (CIFI)

قیمت کاال همراه با بیمه و کرایه و هزینه بهره
cost ladder

نردبان هزینه، مراتب هزینه
cost ledger 

دفتر هزینه ها، دفتر قیمت تمام شده
costly

گران، گران قیمت، پرهزینه، پرخرج
cost measurement

هزینه سنجی
cost method

روش بهای تمام شده
cost minimization

کمینه سازی بهای تمام شــده، به حداقل رساندن 
هزینه

cost of capital
هزینه سرمایه

cost of financing
هزینه تأمین منابع مالی، هزینه تأمین مالی
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cost offsets
اقالم خنثی کننده بهای تمام شده

cost of living
هزینه زندگی

cost of living allowance
کمک هزینه زندگی

cost of living index
شاخص هزینه زندگی

cost of maintenance
هزینه تعمیر و نگهداری؛ نفقه و خرجی

cost of management
هزینه مدیریت

cost of market value
هزینه ارزش بازار

cost of money
نرخ بهره

cost of production
هزینه تولید

cost of production theory
نظریه هزینه تولید

cost of protection
هزینه حمایت

cost of reproduction
هزینه بازتولید

cost-of-service principle of taxa-
tion

اصل هزینه خدمات در مالیات بندی
cost of shares

قیمت سهام
cost of supervision

هزینه نظارت
cost-performance ratio

نسبت هزینه به عملکرد
cost per share

قیمت هر سهم

cost-plus
سود افزوده، اضافه بر بهای تمام شده، رأس المالی؛ 

حق العمل کاری
cost-plus contract

قرارداد رأس المالی، قرارداد امانی
cost price

قیمت تمام شــده، قیمت مایه، قیمت مایه کاری، 
رأس المال

cost price squeeze
فشار ناشی ار قیمت تمام شده، فشار مایه کاری

cost principle
اصل بهای تمام شده

cost-pull deflation
انقباض ناشی از فشار هزینه ای

cost-push
فشار هزینه

cost-push inflation 
تورم ناشی از فشار هزینه ای

cost records
مــدارک هزینه، مــدارک تعیین ارزش؛ ســوابق 

هزینه ها و مخارج
cost recovery 

برگشت هزینه، برگشت سرمایه
cost reduction = cost trimming

کاهش هزینه ها
cost-saving

از تقلیــل هزینه،  هزینه انــدوز، درآمد حاصــل 
صرفه جویی حاصل از تقلیل هزینه

cost-sharing 
مشــارکت در هزینه، شــراکت در هزینه، تقسیم 

هزینه، تسهیم هزینه
cost-sharing approach

رویکرد تسهیم هزینه، روش تقسیم هزینه
cost sheet

برگه قیمت، صورت هزینه عملیات
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costs of conversion
هزینه های تبدیل، مخارج تبدیل

cost standard
معیار هزینه، استاندارد هزینه

cost unit
واحد بهای تمام شده

co-surety
ضمانت با ضامن مشترک، وثیقه مشترک

co-tenant
همخانه ]در اجاره نشینی[

cottage
کلبه، آلونک، کومه، خانه روستایی

cottage and small industries
صنایع کوچک و خانگی )روستایی(

cottage hospital
بیمارستان روستایی، درمانگاه )محلی(

cottage industries
صنایع خانگی روســتایی، صنایع دستی روستایی، 

صنایع روستایی
cotton cake

کنجاله پنیه
cotton-farmers cooperatives

تعاونی های پنبه کاران 
cotton goods

منسوجات نخی، قماش نخی
cotton mail

کارخانه نخ ریسی
cotton picker

پنبه چین، دستگاه پنبه چین، ماشین پنبه چینی
cotton-spinning

پنبه ریسی
council

شورا، هیأت، مجمع
council-board

میز شورا

council chamber
اتاق شورا

council estate
شهرک مسکونی ســازمانی، خانه های سازمانی، 

مجتمع )مسکونی( سازمانی
council flat

آپارتمان سازمانی
Council for Mutual Economic 
Assistance (COMECON)

شــورای کمک های اقتصادی دوجانبه، شــورای 
کمک های اقتصادی متقابل

council house
خانه سازمانی، منزل سازمانی

councillorship
دفتر یا مقام عضو انجمن شهر

council man
عضو انجمن شهر

council of control
شورای نظارت

council of economic advisors
مجمع مشاوران اقتصادی

Council of Economy
شورای اقتصاد

council of elders
شورای ریش سفیدان

Council of Europe
شورای اروپا

Council of European Union
شورای اتحادیه اروپا

Council of Expediency
شورای تشخیص مصلحت

Council of Guardians of the Con-
stitution

شورای نگهبان قانون اساسی
Council of Ministers
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هیأت وزرا
Council of Research on Coopera-
tives 

شورای پژوهش های تعاونی 
Council of Scientific and Indus-
trial Research (CSIR)

شورای پژوهش های علمی و صنعتی
councilor

عضو شــورا؛ عضو انجمن، عضو مجلس شــورا؛ 
مستشار، رایزن، مشاور

councilor government
حکومت شورایی

council tax
عوارض شهرداری

counsel
وکیل، راهنما؛ مشــاوره حقوقی؛ مشورت کردن، 

نظر مشورتی دادن
counselling psychology

روان شناسی مشاوره ای
counsellor

مشاور قضایی یا حقوقی، مشاور، رایزن، وکیل
counsellor-at-law

وکیل مشاور، وکیل دادگستری
counsellorship

مقام مشاور، پست مشاور
counsel’s fee

حق الوکاله
count 

حساب کردن، شمردن، شمارش کردن؛ به حساب 
آوردن، منظور کردن، محسوب کردن، به شمار 
آوردن؛ به حســاب آمدن، منظور شدن، اهمیت 

داشتن، به شمار آمدن؛ شمارش؛ شمار کردن
countable

شمارش پذیر، قابل شمارش، شمردنی 
counter

پیشــخوان؛ باجه، گیشــه؛ معکوس؛ شمارش گر؛ 
کنتــور؛ ضد، مخالــف؛ مقابله کــردن، تالفی 
کردن؛ بر خالِف، بر عکــِس؛ مخالفت کردن، 

ضدیت کردن
counteract 

بی اثر کردن، خنثی کردن، مقابله کردن
counteractive

خنثی کننده، بی اثر کننده
counter balance = counterpoise

وزنه تعادل، عامل تــوازن، نیروی توازن، موازنه، 
پارســنگ، عامل ایجاد تعادل و توازن؛ تعادل 

ایجاد کردن، موازنه برقرار کردن
counter bid = counter offer

پیشنهاد متقابل
counter cash

پیشخوان صندوق
countercheck

بازبینی مجدد، بازرسی دوباره؛ مانع کار شدن
counter claim

دعوی متقابل
counterclaim

دعوی متقابل، ادعای متقابل
counter deflationary

مخالف انقباض اقتصادی
counter demonstration

تظاهرات علیه تظاهرات دیگر
counter-disciplinary

ضد رشته ای
counter elite

نخبگان مخالف؛ ضد نخبه
counterfactual

خالف واقع
counterfactual explanation

تبیین خالف واقع، تحلیل خالف واقع
counterfeit
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ساختگی، جعلی، تقلبی؛ جعل اوراق و اسناد
counterfeiting
تقلب، جعل؛ تقلید )به منظور استفاده غیر قانونی(
counterfoil

ته چک، ته سوش، ته رسید، ته قبض
counterfoil book

دفتر ته چک دار، دفتر ته رسیددار
counter guarantee

ضمانت نامه متقابل
countermand of payment

دستور توقف پرداخت، دستور لغو پرداخت
countermeasure

اقدام متقابل، عمــل متقابل به مثل کردن؛ اقدام 
برای مقابله

counter migration
مهاجرت معکوس

counter migration 
مهاجرت معکوس 

counterpart
نســخه دوم، المثنی، مشــابه، بدیل؛ همتا، نظیر، 

طرف مقابل
counterpart copy

المثنی
counter-productive

ضد تولیدی؛ غیر سازنده؛ زیان بخش
counter-propaganda

ضد تبلیغ، تبلیغ متقابل
counterproposal

پیشنهاد در رد پیشنهاد
counter purchase = buy back

خرید متقابل، بیع متقابل
counter-revolution

ضد انقالب
counter-revolutionary

ضد انقالبی

counter security
عوض ضمانت

countersign
پشت نویسی، تصدیق امضا، ظهرنویسی

countersignature
تصدیق امضا، امضای دوم، پشت نویسی

counter surety
تصدیق کننده کفالت نامه

counter trade
تجارت متقابل

counter-trend
روند معکوس

countervailing
تعدیل کننده، جبرانی؛ مخالف، متضاد

countervailing credit
اعتبار جبرانی، اعتبار اتکایی

counterweight
عامل تعادل و توازن

counting-house
دایره حسابداری، اداره حسابداری

counting votes = voute-counting
استخراج آرا، شمارش آرا

countless 
بی شمار، بی حد و حصر، بی حساب، بی اندازه؛ غیر 

قابل شمارش
countries in transition

کشورهای در حال گذار
country 

کشــور، مملکت، وطن، میهن، دیار؛ بیرون شهر؛ 
روستا، ده

country-based strategy paper
سند راهبردی کشوری

country-born
روستازاده، روستایی زاده

country club
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باشگاه صحرایی، باشگاه روستایی
country court

دادگاه بخش
country-dweller

روستا نشین، ده نشین
country folk

اهالی روســتا، جماعت روستانشــین، روســتایی 
جماعت، مردم ده

country gentleman
مالک، ارباب

country house
خانــه اربابی، عمارت اربابی، خانــه اعیانی؛ خانه 

روستایی
country life

زندگی ییالقی، زندگی روستایی
country lodge 

اقامتگاه روستایی، اقامتگاه ییالقی
countryman

هم وطن، هم والیتی؛ روستایی، اهل روستا
country of destination

کشور مقصد
country of origin

کشور مبدأ
country paper

سند کشوری، گزارش کشوری
country party

حزب طرفدار کشاورزی
country report

گزارش کشوری
country road

جاده روستایی
countryside

نواحی روســتایی، حومه شــهر؛ بیرون از شــهر؛ 
طبیعت؛ دامن طبیعت

country-wide

سراسری، ملی، سرتاسر کشور
count the House out

جلســه مجلس را به علت به حد نصاب نرسیدن 
اعضا تعطیل کردن

county
استان ]در بریتانیا[؛ شهرستان یا شهر ]در آمریکا[، 

بخش ]در برخی مناطق[
county council

شورای استان، انجمن ایالت
county councilor

عضو شورای استان، عضو انجمن ایالتی
coup d’état 

کودتا
coupon

کوپن، قطعه، سهم، جیره، کاالبرگ
courier

قاصد، پیک، پیغام بر، پیام آور
course of action

راه کار؛ روند، روال، روال کار
course of events

جریان حوادث، روند حوادث و امور، جریان امور
course outline

رئوس مطالب دوره
court-appointed attorney

وکیل تسخیری
courtesy card

کارت افتخاری
courtesy title

عنوان افتخاری
court hearing

محاکمه، دادرسی، جلسه استماع یا رسیدگی
court minutes

صورت جلسه دادگاه
Court of Accounts

دیوان محاسبات
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Court of Administrative Tribu-
nal

دیوان عدالت اداری
court of appeal

دادگاه استیناف، دادگاه پژوهش
court of arbitration

دیوان داوری، دیوان حکمیت
court of conciliation

دادگاه حل اختالف
court of domestic relations = 
family court

دادگاه خانواده
court officer

مأمور دادگاه، ضابط دادگستری
court of first instance

دادگاه بدوی، دادگاه شهرستان
court of general jurisdiction

دادگاه عمومی، دادگاه عام
court of inquiry

دیوان تحقیق، کمیته تحقیق
court of justice

دادگاه، دادسرا، دیوان عدالت، محکمه
court of last resort

محکمه نهایی، دادگاه نهایی
court of limited jurisdiction

دادگاه ویژه
court of review

دادگاه تجدید نظر
Court of the Exchequer

وزارت خزانه داری ]در انگلستان[
court order

حکم دادگاه، رأی دادگاه، قرار
court record

سوء سابقه؛ گزارش جریان دادرسی، صورت جلسه 
دادگاه

court records
بایگانی دادگاه، سوابق پرونده های دادگاه

covariance
همپراش، هم پراکنش

covenant
عهد، پیمان؛ شرط، منشور؛ قرار، توافق کتبی

Covenant of the League of Na-
tions

منشور جامعه ملل
cover

پوشــاندن، مخفی کردن؛ زیر پوشش قرار دادن، 
بیمه کــردن؛ جبــران کردن، تأمیــن کردن؛ 

پوشش؛ گرویی، وثیقه
coverage

پوشــش بیمه ای؛ تضمین وام؛ تأمین، پوشــش؛ 
مشمول بیمه؛ پوشــش خبری، گزارش، نحوه 

ارائه گزارش
cover(age) against

پوشش بیمه در قباِل
coverage ratio

نرخ پوشــش بیمه ای، نســبت پوشــش، ضریب 
پوشش بیمه

cover crop
گیاه پوششی

covered
پوشــیده؛ تحت  سرپوشیده، ســقف دار، مسقف، 

پوشش
covered depot

انبار مسقف
covered interest arbitrage

سوداگری با پوشش بهره
covered space

فضای سرپوشیده، فضای مسقف
covering funds

وجوه یا اعتبارات پوششی
covering letter
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نامه پیوست دار
cover note

بیمه نامه موقت، سند بیمه موقت
cover story

مطلب اصلی]در روزنامه و مجله[
cowpen = cowshed

آغل گاو
craft

استادی، مهارت، فن، صنعت؛ زیرکی، دغل کاری؛ 
ماهرانه ساختن، استادانه درست کردن

craft guild
اصناف؛ ارباب ِحَرف؛ صنف پیشه وران

craft master
استادکار

craftsman
پیشه ور، افزارمند، اهل حرفه؛ صنعت گر، صنعت کار
craftsmanship

صنعت گری، استادی )در کار(، مهارت
craft union

اتحادیه صنفی، اتحادیه پیشه وران
craftworkers

تولیدکنندگان صنایع دستی
crash course = intensive course = 
sandwich course

دوره فشرده
crash plan = crash program

طرح ضربتی، برنامه ضربتی
crash time

زمان تعجیل
crawling peg

تثبیت خزنده
creamery

لبنیات فروشــی، لبنیات ســازی، کارخانه لبنیات؛ 
دســتگاه کره ســاز یا کره گیر؛ کارخانه تولید 

لبنیات

create a cooperative
تشکیل تعاونی

creation
ایجاد، آفرینش، خلق؛ تشکیل، ابداع

creative
سازنده، خالق، آفرینش گر

creative destruction
تخریب سازنده، تخریب خالق

creative destruction theory
نظریه تخریب خالق

creative destructor
تخریب گر خاّلق

creative energy
نیروی خالق، انرژی مثبت

creative entrepreneurship
کارآفرینی خالق، کارآفرینی خالقانه

creative group
گروه خالق، گروه آفریننده

creative tension
تنش خالق، تنش سازنده

creative thinking
تفکر خالقانه

creativity
آفرینندگی، خالقیت، نوآوری

creator 
آفریننده، خالق، صانع؛ مبدع، پدید آورنده

creators of knowledge = knowl-
edge contributors
دانش آفرینان، پدید آورندگان دانش، دانش سازان
creature 

موجود، مخلوق، آفریده
creature comforts

وسایل آسایش، اسباب فراغت، اسباب رفاه
credentials

اعتبارنامه؛ توصیه نامه؛ اســتقرارنامه ]سیاســی[؛ 
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اوراق هویــت، اوراق شناســایی؛ صالحیــت، 
شرایط الزم

credibility
حسن شهرت، درجه اعتبار، قابلیت اعتماد

credible
معتبر، موثق، قابل اعتماد

credit
اعتبــار ]مالی، بازرگانی[؛ شــهرت، احترام؛ واحد 
درســی؛ مقبولیت؛ بستانکار، ســتون بستانکار 

]حسابداری[؛ شهرت و اعتبار
credit abated

اعتبار مستهلک شده
credit account

حساب بستانکار
credit activities

فعالیت های اعتباری
credit advice

اعالمیه بستانکار
credit agency

بنگاه یا نمایندگی اعتباری، مؤسســه )اطالعات( 
اعتباری

credit allocation
تخصیص اعتبار

credit and financial institutions
مؤسسات مالی و اعتباری

credit and marking facilities
تسهیالت اعتباری و بازاریابی

Credit and Monetary Council
شورای پول و اعتبار

credit and saving scheme
طرح اعتبار و پس انداز

credit application
درخواست صدور اعتبار

credit balance
مانده بستانکار

credit bank
بانک اعتباری، بانک اعتبارات

credit bill
برات اعتباری

credit business
امــور اعتباری؛ کســب و کار اعتبــاری، فعالیت 

اعتباری
credit card

کارت اعتباری
credit card system

سامانه کارت اعتباری، نظام کارت اعتباری
credit ceiling

سقف اعتبار، حد اکثر اعتبار
credit control

نظارت بر اعتبار، کنترل اعتبار
credit cooperative

تعاونی اعتبار، تعاونی اعتبارات
credit course

دوره )آموزشی( واحدی
credit crunch

مضیقه اعتباری
credit-debt economy

اقتصاد اعتبار و بدهی
credit delivery system

نظام واگذاری یا اعطای اعتبار
credit department

اداره اعتبارات
credit-deposit ratio

نسبت اعتبار به سپرده
credit economy

اقتصاد اعتباری
credit education system

نظام آموزش واحدی
credit entry

ثبت بستانکار
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credit freeze
مســدود کردن اعتبار، بلوکه کــردن اعتبار، فریز 

کردن اعتبار
credit inflation

تورم اعتبارات
credit institutions

مؤسسات اعتباری
credit instruments

اسناد اعتباری
credit insurance

بیمه اعتباری، بیمه زیان های اعتباری
credit item

ردیف بســتانکار، قلــم بســتانکار، فصل فقرات 
بستانکار ]حسابداری[

creditless 
بی اعتبار، فاقد اعتبار 

credit licence
مجوز گشایش اعتبار

credit life insurance
بیمه عمر اعتباری

credit limit
حد اعتبار، سقف اعتبار

credit line
خط اعتباری، تســهیالت اعتبــاری، اندازه مجاز 

خرید نسیه
credit market

بازار اعتبارات
credit monitoring system

نظام پایش اعتبارات
credit multiplier

ضریب فزاینده اعتبار
credit note

صورت حساب بســتانکاری؛ ورقه داین ]حقوق[؛ 
برگه بستانکار

credit on personal property

اعتبار به تضمین اموال شخصی
credit operation

عملیات وام رسانی، عملیات اعطای وام، عملیات 
تأمین اعتبار

creditor balance 
مانده طلبکار، مانده بستانکار

creditor-interest 
بهره بستانکاران 

creditor nation 
کشور قرض دهنده یا اعتبار دهنده 

creditor’s equity
مبلغ بدهی به دیگران

creditorship
بستانکاری

creditors ledger 
دفتر معین بستانکاران 

creditors’ meeting 
مجمع بستانکاران 

credit package
بسته اعتباری

credit-providing institutions
مؤسسات تأمین اعتبار 

credit rating agencies 
مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات رتبه بندی اعتبار
credit rating = credit-rating

رده بندی  اعتباری؛  رتبه بنــدی  اعتبار،  رتبه بندی 
اعتبــاری، نرخ گذاری اعتبــاری؛ میزان اعتبار؛ 

اعتبارسنجی
credit requirements

نیازمندی های اعتباری، الزامات اعتباری
credit restriction

محدودیت اعتباری، محدودیت اعتبارات
credit risk

خطر ناشــی از ســوخت اعتبارات طالیی، خطر 
سوخت اعتبار
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credits
اعتبارات 

credit sale
فروش اعتباری، فروش نسیه

credit scoring agency
مؤسسه اعتبارسنجی

credit scoring = credit-scoring
اعتبارسنجی

credit services
خدمات اعتباری، مراکز خدمات اعتباری

credit service sector
بخش خدمات اعتباری، بخش امور اعتباری؛ امور 

اعتبارات؛ واحد امور اعتبارات ]بانکداری[
credit slip

اعالمیه بستانکار
credit squeeze

سیاست تحدید اعتبار، سیاست تحدید وام
credit stand-by

اعتبار کمکی، اعتبار احتیاطی
credit standing = credit status

جایگاه اعتباری، موقعیت اعتباری
credit status

وضعیت اعتباری
credit terms

شرایط اعطای وام یا اعتبار
credit theory of business

نظریه اعتباری کسب و کار
credit tightness

مضیقه اعتبــاری، کمیابی اعتبــار، کمی اعتبار؛ 
سخت گیری در اعطای اعتبار

credit transactions
معامالت استمهالی، داد و ستد نسیه

credit transfer
انتقال اعتبار، واگذاری اعتبار

credit union

اتحادیه اعتباری
credit union movement

جنبش اتحادیه اعتباری
Credit Union National Associa-
tion

مجمع ملی اتحادیه های اعتباری
credit worthiness

خوش حسابی اعتباری، صالحیت اعتباری
creed of unity

شعار وحدت 
creeping inflation 

تورم خزنده، تورم تدریجی 
criminal

کیفــری، جزایی، جنایی؛ خــالف اخالق؛ مجرم، 
بزهکار

Criminal Investigation Depart-
ment

اداره آگاهی 
criminal law

حقوق جزا، حقوق جنایی
criminal procedure 

آیین دادرسی کیفری، اصول محاکمات جزایی
criminal prosecution 

تعقیب جزایی
criminal punishment

محکومیت جزایی
criminal record

سوء پیشینه 
criminology

جرم شناسی 
crisis

بحران؛ مرحله بحرانی
crisis management 

مدیریت بحران 
crisis of self-confidence
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بحران اعتماد به نفس 
criteria 

موازین، معیارها، ضوابط، مالک ها 
criteria for establishment 

ضوابط تشکیل، مالک ها یا ضوابط تأسیس 
criteria of credit 

معیارهای الزم برای اخذ یا اعطای اعتبار 
criterion 

مالک، میزان، معیار، ضابطه، محک، سنجه
critical 

حیاتی، بحرانی، حســاس؛ وخیم؛ انتقادی، انتقاد 
آمیز 

critical activity 
فعالیت حساس، فعالیت بحرانی 

critical insight
دید انتقادی، نگرش انتقادی

critical mass 
حد خود اتکایی )در کسب و کار(

critical minimum effort
تالش ضروری کمینه، کمترین تالش مورد نیاز 
critical path 

مسیر بحرانی 
critical path method (CPM)

روش مسیر بحرانی 
critical period

دوره بحرانی، دوره شاخص 
critical planning theory

نظریه برنامه ریزی بحرانی 
critical realism

واقع گرایی انتقادی 
critical realistic approach 

رویکرد انتقادی واقع گرایانه 
critical study

بررسی انتقادی، بررسی تحلیلی 
critical success factors (CSF)

عوامل عمده موفقیت
critical thinking 

تفکر انتقادی، بینش انتقادی، تفکر نقادانه 
critical threshold 

آستانه بحرانی، حد بحرانی 
critical value

ارزش بحرانی، ارزش حیاتی 
criticism
انتقاد، خرده گیری، عیب جویی، ایرادگیری، نقد 

cronyism
رفیق بازی 

crop
محصول، گیاه زراعی؛ حاصل، کشــت؛ محصول 

دادن 
crop area

منطقه زراعی، زمین زیرکشت 
crop-based

محصول محور 
crop diversification 

تنوع کشــت، تنوع محصول، تنوع بخشی به تولید 
محصول 

crop estimate
تخمین محصول 

crop failure 
از بین رفتن محصول ]بر اثر خشکسالی و یا علل 
دیگر[، به بار ننشســتن محصــول، ثمر ندادن 

محصول 
crop fertilizing and spraying

کودپاشی و سم پاشی محصول 
crop insurance 

بیمــه غــالت و محصــوالت، بیمــه محصول 
)کشاورزی(

crop land
زمین زیرکشت 

crop loan 
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وام محصول، وام تولید محصول 
cropper 

ماشین درو؛ دروگر؛ دروکننده
cropping pattern 

الگوی کشت 
cropping system 

نظام کشت، شیوه کشت 
crop production

تولید محصول، تولید غالت 
crop rotation 

تناوب زراعی، تناوب کشت 
crop season 

فصل محصول، فصل زراعی، فصل کشت 
crop-sharing contract 

مزارعه 
crop-sprayer 

سمپاش 
crop varieties

ارقام زراعی؛ گونه های زراعی
crop year

سال زراعی 
crop yield

عملکرد محصول 
crop yield index

شاخص عملکرد محصول 
cross action

دعوی متقابل 
cross bill

الیحه دفاعیه؛ شکایت متقابل 
cross-border flows

جریان های فرامرزی، جریان های برون مرزی
cross-border regulations

مقررات برون مرزی
cross-border small market 

بازارچه مشترک مرزی 

crossbred
گیاه پیوندی، حیوان دورگه؛ پیوندی، دورگه 

crossbreed 
با هم آمیختن؛ پیوندی، دورگه 

cross-breeding 
پیوند، دو رگ گیری، تقاطع نژاد، اختالط نژاد 

cross check
بازبینی، بررسی ]از طریق مقایسه دو یا چند منبع 
با همدیگــر[، بازبینی ]با مراجعه به چند منبع[؛ 

بازبینی همه جانبه
cross-cultural

بین فرهنگی، میان فرهنگی 
cross-cultural studies

مطالعات میان فرهنگی 
crossed check

چک بسته، چک مسدود 
crossed out

قلم خورده؛ حذف شده، محذوف
cross elasticity 

کشش متقابل، کشش متقاطع 
cross entry

ثبت متقابل 
cross examination 

پرس آزمایی،  اســتنطاق،  بازجویی،  و  بازپرســی 
بازجویی با حضور مدعیان 

cross-fertilization
گشن گیری، دو رگ گیری 

cross-footing
جمع کردن افقی و عمودی 

cross guarantee 
ضامن متقابل، ضمانــت متقابل، ضامن همدیگر 

شدن
cross-guarantees

ضمانت های متقابل، ضمانت های تضامنی 
cross hedger
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تأمین کننده متقابل، پوشش دهنده غیر مستقیم 
cross hedging

تأمین طلبی مشابه
cross out 
خط زدن، باطل کردن، ابطال؛ قلم کشیدن روِی

cross purchase
خرید متقابل 

cross reference
ارجاع متقابل؛ ضامن متقابل 

cross-reference
بازبینی متقابل ]بررســی از طریق مراجعه به چند 

منبع[، ارجاع متقابل، ارجاع درون متنی 
crossroad

راه فرعی، جاده فرعی 
crossroads

تقاطع، چهار راه؛ نقطه عطف؛ محل برخورد 
cross sale 

فروش متقابل
cross-section 

مقطع، برش 
cross-sectional

مقطعی 
cross-sectional method 

روش مقطعی 
cross-section analysis

تحلیل مقطعی 
cross-section data 

مشخصات نمونه 
cross-section series 

زنجیره های مقطعی 
cross-sectoral 

میان بخشی، بین بخشی 
cross-sectoral strategies 

راهبردهای بین بخشی 
cross-subsidization 

یارانه متقابل، کمک هزینه متقابل 
cross-subsidy

یارانه متقابل
cross tabulation 

جدول بندی تقاطعی، جدول بندی متقاطع 
cross-town 

سرتاسری، سرتاسر شهر 
cross-vote

به کاندیدای حزب دیگــر رأی دادن؛ به بیش از 
یک حزب رأی دادن 

cross walk
گذرگاه عابر پیاده 

crowd 
توده مردم، جماعت؛ ازدحام، تجمع 

crowded 
پر ازدحام، مملو از جمعیت، شلوغ 

crowd funding
تأمین مالــی به صــورت جمعی، تأمیــن مالی 

دسته جمعی، جذب سرمایه جمعی
crowding hypothesis 

فرضیه ازدحام
crowding in 

ازدحام ورود 
crowding out

ازدحام خروج
crowding-out effect 

اثر ازدحام خروج، اثر جبرانی، اثر پس رفت 
crowd sourcing

تأمین منابع به صورت جمعی، تأمین جمعی منابع، 
جمع سپاری

crown colony 
مستعمره بریتانیا 

crown jewels
گل سرسبد

crown land
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خالصه جات، خالصه؛ اراضی سلطنتی 
crucial 

حساس، حیاتی، سرنوشت ساز 
crude

ناخالص، ناویژه، خام 
crude birth rate

نرخ خام موالید 
crude data 

داده های خام، ارقام خام، اطالعات ناسره 
crusaders 
صلیبیون، جنگجویان صلیبی، جهادگران صلیبی 
crushing 

خردکننده، قاطع، دندان شکن، کوبنده
crystalization 

تبلور، متبلور شدن، متبلور سازی
cue 

عالمت، نشانه، سرنخ
culmination 

حاصل، نتیجه نهایی؛ نقطه اوج؛ به ثمر نشستن، 
نتیجه دادن

culpability order
قرار مجرمیت

culpable bankruptcy
ورشکستگی به تقصیر 

cultivar 
رقم )زراعی(

cultivate 
کاشتن؛ زیرکشت بردن؛ پرورش دادن 

cultivated 
زیرکشت، مزروع؛ فرهیخته، با فرهنگ؛ پرورشی، 

پرورش یافته 
cultivated area 

سطح زیرکشت؛ منطقه زیرکشت، زمین یا ناحیه 
زیرکشت 

cultivation

زراعت، کشت، کاشت؛ پرورش؛ ایجاد 
cultivation, conservation and 
harvestation 

کاشت و داشت و برداشت 
cultivator 

ماشین کشــاورزی، ماشــین علف کنی؛ کشاورز، 
زارع، کشــتکار؛ دســتگاه شــخم زنی، ماشین 

شخم زن، شخم زن 
cultural

فرهنگی؛ مربوط به فرهنگ؛ مربوط به کشاورزی 
و کشت و زرع 

cultural accessibility 
دسترسی فرهنگی 

cultural approach 
رویکرد فرهنگی، رهیافت فرهنگی 

cultural area 
حوزه فرهنگی

cultural attaché
وابسته فرهنگی

cultural attitude 
نگرش فرهنگی، دیدگاه فرهنگی 

cultural audit
ممیزی فرهنگی

cultural benefits
منافع فرهنگی 

cultural complex
مجموعه فرهنگی، مجتمع فرهنگی

cultural conflict 
تضاد فرهنگی

cultural context
زمینه فرهنگی؛ هم بافت فرهنگی 

cultural deprivation
محرومیت فرهنگی، فقر فرهنگی

cultural ecology
بوم شناسی فرهنگی
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cultural element 
عنصر فرهنگی

cultural engineering
مهندسی فرهنگی

cultural enrichment
پربار سازی فرهنگی، غنی سازی فرهنگی

cultural entrepreneurship
کارآفرینی فرهنگی

cultural exchange programs
برنامه های تبادل فرهنگی 

cultural front
جبهه فرهنگی

cultural frontiers 
مرزهای فرهنگی

cultural function 
کارکرد فرهنگی

cultural gap
شکاف فرهنگی، خأل فرهنگی

cultural heritage 
میراث فرهنگی 

cultural lag
تأخــر فرهنگــی، پس افتادگــی فرهنگی، عقب 

افتادگی فرهنگی، واماندگی فرهنگی 
culturalogy

فرهنگ شناسی
cultural realm 

حوزه فرهنگی
cultural region 

منطقه فرهنگی 
cultural revolution 

انقالب فرهنگی
Cultural Revolution Council

شورای انقالب فرهنگی
cultural shift

چرخش فرهنگی، تغییر جهت فرهنگی

cultural shock
سرگشــتگی  فرهنگی،  شــوک  فرهنگی،  تکانه 

فرهنگی
cultural standards

فرهنگــی،  معیارهــای  فرهنگــی،  موازیــن 
استانداردهای فرهنگی، ضوابط فرهنگی

cultural studies
مطالعات فرهنگی 

cultural tourism
گردشگری فرهنگی

cultural unity
وحدت فرهنگی

culture
فرهنگ؛ پرورش، تربیت؛ کشــت؛ کشــت دادن، 

پرورش دادن
cultured

با فرهنگ، مهذب، فرهیخته؛ پرورشــی، دســت 
پرورده

culture of poverty 
فرهنگ فقر

culvert
جوی سرپوشیده، نهر سرپوشیده، آب گذر

cumbersome procedure
روش و روال دســت و پاگیر، تشــریفات دست و 

پاگیر
cum-dividend

سهام با بهره متعلقه، ســهم شامل سود، سهم با 
سود 

cum-interest 
با بهره جاری 

cum-rights 
با حقوق خرید، سهام با حق تقدم 

cumulation of public offices 
تصدی چند پست دولتی، اشغال چند شغل دولتی، 

تعدد مشاغل دولتی )به طور همزمان(
cumulative 
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تراکمی، انباشتی، تجمعی؛ مضاعف، تکمیلی
cumulative dividends

سود سهام انباشته شده، سود سهام تراکمی، سود 
سهام تجمعی 

cumulative evidence 
شواهد و مدارک تکمیلی

cumulative frequency
فراوانی تراکمی، فراوانی تجمعی 

cumulative inflation 
تورم انباشته 

cumulative preference shares
سهام ترجیحی تراکمی، سهام ممتاز تراکمی

cumulative sentence 
مجازات مضاعف

cumulative voting
رأی گیری تجمعی، رأی انباشته 

curb market
بازار کنار خیابانی، بازار بساطی ها 

currency 
پول، پول رایــج؛ جریان، گردش ]پــول[؛ رواج، 

شیوع، انتشار، قبول عام
currency adjustment factor

ضریب تصحیح پول
currency appreciation 

تقویت ارزش پول 
currency bonds

اوراق قرضه داخلی 
currency depreciation 

کاهش یا تنزل ارزش پول، تضعیف ارزش پول
currency drain 

خروج نقدینگی 
currency future 

معامالت پولی مستقل 
currency inflow

ورود نقدینگی

currency note 
اسکناس، پول کاغذی

currency operations
عملیات پولی

currency outflow
خروج نقدینگی 

currency principle
اصل انتشار پول

currency school
مکتب پولی

currency translation
تبدیل به ارز 

current 
رایــج، متداول، جــاری؛ در جریــان، در گردش؛ 

حاضر، فعلی 
current account 

حساب جاری
current account holders 

صاحبان یا دارندگان حساب جاری
current affairs

امور جاری
current assets

دارایی های جاری
current budget

بودجه جاری
current cost accounting 

حسابداری هزینه جاری
current costs

هزینه های جاری
current debts

بدهی های جاری، دیون جاری
current directions

دستورالعمل های جاری 
current events

وقایع جاری، حوادث اخیر 
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current expenditures
هزینه های جاری، مخارج جاری

current guidelines
آیین نامه های جاری، دستورالعمل های جاری

current interest rate
نرخ بهره جاری

current liabilities
تعهدات یا بدهی های جاری، دیون جاری 

current market price 
قیمت جاری در بازار 

current market value
ارزش جاری فروش

current maturity
سررسید جاری، سررسید نزدیک

current price
قیمت جاری، نــرخ روز، مظنه روز، قیمت دفتری 

دارایی
current procedures

رویه های جاری، آیین نامه های جاری 
current proceeds

عواید جاری 
current profits

منافع جاری 
current ratio

نســبت دارایی به بدهی )موجود(، نسبت جاری، 
نسبت نقد

current receipts
دریافتی های جاری 

current reserve
اندوخته جاری، ذخیره جــاری؛ ذخایر جاری ]در 

جمع[
current trends

روندهای جاری، گرایش های جاری 
current value

ارزش فعلی، ارزش جاری 

curricula
برنامه های درسی

curriculum 
برنامه درسی، برنامه آموزشی 

curriculum conduct
اجرای برنامه درسی، هدایت برنامه درسی

curriculum development 
برنامه ریزی درسی، تدوین برنامه درسی 

curriculum planning
برنامه ریزی درسی 

curriculum vitae (CV)
سوابق علمی و شغلی، سوابق تحصیلی و حرفه ای 
curriculum worker 

کارشناس برنامه ریزی درسی 
cursory 

سرسری، شتاب زده، سطحی، گذرا 
cursory analysis

تحلیل سطحی، واکاوی سریع 
curtailed 

منقطع؛ کوتاه شده، خالصه شده 
curtailed inspection 

بازرسی کوتاه، بازرسی سریع و فشرده 
cushion 

ضربه گیر؛ به عنوان تکیــه گاه عمل کردن؛ مانع 
شدن 

cushion bonds
اوراق قرضه اتکایی

custodial account 
حساب امانت 

custodian 
متولی، قیم، سرپرست 

custodian account 
حساب نظارت، حساب حفاظت 

custom
رسم، سنت، عرف، آیین، آداب و رسوم؛ سفارشی، 
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اختصاصی 
customary 

مرسوم، عادی، متداول؛ عرفی ]حقوق[ 
customary clause

شرط عرفی 
customary economy

اقتصاد عرفی 
customary law

حقوق عرفی؛ قوانین عرفی ]در جمع[
customary law and practice 

عرف و عادت 
customary organization

سازمان عرفی، تشکیالت عرفی
custom-built = tailor-made

سفارشی ساز، مخصوص، سفارشی 
customer 

مشتری، خریدار 
customer acquisition 
جذب مشتری، پیدا کردن مشتری، مشتری سازی
customer advocacy

حمایت از مشتری، مشتری مداری 
customer care

رعایت حال مشتری، توجه به مشتری
customer-centered

مشتری مدار 
customer cost

هزینه مشتری
customer education 

آموزش مشتری
customer experience 

تجربه مشتری 
customer-focused

مشتری محور 
customer knowledge

شناخت مشتری، مشتری شناسی

customer loyalty
وفاداری مشتری

customer markets 
پسند،  مشــتری  بازارهای  مشــتریان،  بازارهای 

بازارهای مناسب خرید 
customer-members

اعضا ـ مشتریان، افراد عضو ـ مشتری 
customer-operated

مشتری گردان
customer order 

سفارش مشتری
customer-oriented

مشتری گرا، مشتری مدار
customer rate 

نرخ مشتری، تعداد مشتری
customer relationship manage-
ment (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری
customer research 

مشتری پژوهی، مشتری سنجی؛ تحقیق و مطالعه 
در باره مصرف کنندگان یا مشتری ها

customer satisfaction 
رضایت مشتری

customer satisfaction index
شاخص رضایت مشتری

customer service 
خدمات مشتری، امور خدمات مشتری

customer’s loan consent 
رضایت نامه مشتری اعتباری 

customer study 
مشتری شناسی؛ تحقیق و مطالعه در باره مشتری
custom farming 

زراعت قرارداد نقدی
customization 

دلخواه؛  تنظیم  سفارشی ســازی،  شخصی سازی، 



 cutting off 209

مطابق میل تنظیم کــردن، به دلخواه خود در 
آوردن، مناسب سازی، متناسب سازی

customize
شخصی سازی؛ سفارشی ساختن، باب میل درست 
کردن، مناسب سازی کردن، مشتری پسند کردن 
customized

مناسب سازی  مشتری پسند،  شده؛  شخصی سازی 
شده

custom-made = custom-built
سفارشی، سفارشی ساز

customs
گمرک؛ عوارض گمرکــی؛ اداره گمرک؛ آداب و 

رسوم
custom sanction 

جزای عرفی 
customs charges 

عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی
customs clearance 

ترخیص گمرکی 
customs duties = customs duty

عوارض گمرکی، حقوق گمرکی
customs examinations 

بازرسی گمرکی
customs exonerations

معافیت های گمرکی
customs house 

گمرک خانه، اداره گمرکات؛ اداره گمرک
customs manifest 

اظهارنامه گمرکی
customs office

اداره گمرکات، اداره گمرک
customs officer

مأمور گمرک، کارمند گمرک
customs penalty 

جریمه گمرکی

customs return 
اظهارنامه گمرکی

customs tariff
تعرفه گمرکی

customs union 
اتحادیه گمرکی

cut
تخفیف، کاهش، حذف، قطع؛ قطع کردن، کاهش 

دادن، حذف کردن؛ بریدن
cut across 

میان بر زدن؛ مغایرت داشتن 
cut back 

تعطیل فــوری، بیکاری آنی؛ پاییــن آوردن، کم 
کردن، تقلیل دادن

cut down 
کاهش؛ کاستن، تقلیل دادن 

cut loss
جلو ضرر را گرفتن

cut off
درنــگ در ثبت عملیــات ]حســابداری[؛ قطع 

)سوخت(، قطع برق 
cut off date 

تعطیل فعالیت برای رسیدگی به حساب ها 
cut out the middlemen

کوتاه کردن دست واسطه ها 
cut-rate

نرخ شکن
cut-throat competition 

رقابت مهلک، رقابت بی رحمانه
cutting back 

تقلیل، کاهش، افت ]هزینه ها و غیره[
cutting down 

کاهش دادن 
cutting off

کاهش، تقلیل، تنزیل؛ قطع کردن 
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cut wages
کاهش حقوق و دستمزد ها 

cut working hours
کاهش ساعات کار 

cyber businesses = virtual busi-
nesses

کسب و کارهای مجازی 
cyber cooperatives = virtual 
cooperatives

تعاونی های مجازی
cyber crime 

جرم اینترنتــی، جرم رایانه ای، جــرم در فضای 
مجازی

cyber extension 
ترویج مجازی 

cyber law 
قوانین استفاده از فضای مجازی 

cybernetics
فرمانشی، دورآمایی، سیبرنتیک

cyberspace
فضای مجازی، فضای سایبری

cybersquatter = cyber mediary
دالل سایبری، واسطه مجازی

cyber = virtual 
مجازی

cyber world
فضای مجازی، دنیای مجازی

cycle
دور، دوره، چرخه 

cyclical ordering system
روش سفارش چرخشی 

cyclical unemployment = periodi-
cal unemployment

بیکاری ادواری
cyclic = cyclical

ادواری، دوره ای، چرخشی 
cyclic variations 

نوسانات دوره ای 
cynicism

بدبینی
czarism 

استبداد، خودکامگی 



D
dabbler

معامله گر خرده پا
daily 

روزانه، یومیه؛ هرروزه، روزمره؛ روزنامه 
daily bread 

روزی، رزق، رزق و روزی
daily life

زندگی روزمره 
daily operations

گردش کار روزانه، عملیات روزمره
daily output

تولید روزانه 
daily-paid work 

کار روزمزد 
daily-paid worker = daily-paid 
laborer

کارگر روزمزد 
daily paper = newspaper

روزنامه 
daily-pay

روزمزدی 
daily routines

فعالیت های روزمره، امــور روزمره، امور عادی و 
روزمره

dairy 
لبنیات، لبنیاتی، لبنیات سازی؛ لبنی، شیری 

dairy breed 
نژاد شیری

dairy cattle
گاو شیری، دام شیری

dairy cooperatives 
تعاونی های دامداری، تعاونی های لبنی 

dairy cow
گاو شیری 

dairy development corporations 
شرکت های توسعه مواد لبنی 

dairy equipment 
تجهیزات تولید مواد لبنی 

dairy factory 
کارخانه تولید مواد لبنی، کارخانه لبنیات سازی
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dairy farm 
گاوداری ]محــل پرورش گاو شــیری[، دامداری 

]محل پرورش دام شیری[
dairy farmer 

گاودار، پرورش دهنده گاو شــیری، پرورش دهنده 
دام شیری

dairy farming 
پرورش گاو شیری؛ گاوداری ]شغل[، پرورش دام 

شیری؛ دامداری ]شغل[
dairy herd breeding cooperatives

شرکت های تعاونی اصالح نژاد دام های شیری 
dairy herd cooperative

تعاونی دام های شیری 
dairy hygiene

بهداشت شیر و مواد لبنی 
dairying

لبنیات سازی، تولید مواد لبنی 
dairying industry 

صنعت گاوداری، صنعت دامداری 
dairyman 

لبنیات فروش، لبنیاتی، کارگر لبنیاتی 
dairy produce 

مــواد لبنــی، فراورده هــای شــیری، لبنیــات، 
فراورده های لبنی 

dairy product 
فراورده لبنی؛ محصوالت لبنی ]در جمع[ 

dally = waste of time 
اتالف وقت 

damage 
خسارت، زیان، صدمه، آســیب دیدگی؛ خسارت 

زدن، صدمه زدن
damaged

زیان دیده، خســارت دیده؛ متضــرر؛ صدمه دیده، 
آسیب دیده

damaged items 
اقالم خسارت دیده؛ اقالم ضایعاتی، ضایعات 

damage limitation 
زیان کاهی، جلوگیری از ایراد خسارت بیشتر

damage note
اظهارنامه خسارت

damage report 
گزارش خسارت

damages incurred 
خسارات وارده 

damage survey
گزارش کارشناس از میزان خسارت

damage to a third party 
اضرار به غیر 

damaging 
زیان آور، زیان بار، مضر، مخرب 

dam construction 
سد سازی، احداث سد

danger point 
نقطه بحرانی 

Dark Ages = Middle Ages
قرون وسطا 

dark continent 
قاره سیاه، آفریقا 

data 
داده، اطالعات )خــام(؛ داده ها ]معمواًل اطالعات 

خام و پردازش نشده[، اطالعات اولیه
data analysis

تحلیل داده، تحلیل داده ها، داده کاوی
databank 

بانک داده ها، بانک اطالعات 
databank of the cooperative elite 

بانــک نخبگان تعاون، بانــک اطالعات نخبگان 
تعاون

database
پایگاه داده ها، پایگاه اطالعات 

data-base information 
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اطالعات پایه، اطالعات مبنا 
data collection
داده گیری، جمع آوری اطالعات، گردآوری داده ها 
data display 

نمایش داده ها
data finding 

داده یابی
data-gathering = data collection

داده گیری، گردآوری داده، جمع آوری اطالعات 
data inconsistency 

مغایرت اطالعات
data interpretation 

تفسیر داده ها
data measurement 

داده سنجی، سنجش داده ها
data-mining = data extraction

استخراج داده ها
data processing 

داده پردازی، پردازش داده ها
data retrieval 

بازیابی داده ها 
data validation 

صحه گذاری داده ها، اعتباربخشــی داده ها، تأیید 
داده ها 

date
تاریــخ، موعد؛ قید کردن تاریخ؛ تاریخ زدن؛ خرما 

]در جمع[
dated

تاریــخ دار، به تاریــِخ، موعددار؛ تاریخ گذشــته، 
منقضی؛ منسوخ، قدیمی، از مد افتاده

dated draft
برات موعددار 

dated stocks = dated shares
سهام موعددار

dateless

بدون تاریخ، بی تاریخ 
date of acquisition 

تاریخ خریداری، تاریخ تملک
date of advertise 

تاریخ نشر آگهی 
date of birth 

تاریخ تولد 
date of commencement 

تاریخ شروع 
date of completion 

تاریخ اتمام 
date of dispatch 

تاریخ ارسال، تاریخ اعزام 
date of effect

تاریخ اجرا، موعد اجرا، تاریخ تنفیذ، تاریخ اعتبار
date of enactment

تاریخ تصویب 
date of enforcement 

زمان اجرا، تاریخ اجرا
date of establishment 

تاریخ تأسیس، تاریخ تشکیل
date of grace 

مهلت پرداخت 
date of handover

تاریخ واگذاری 
date of issue 

تاریخ صدور 
date of joining 

تاریخ عضویت 
date of membership

تاریخ عضو شدن، تاریخ عضویت 
date of payment 

تاریخ پرداخت 
date of receipt

تاریخ دریافت، تاریخ وصول 
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date of service 
تاریخ ابالغ 

date of termination 
تاریخ اتمام، تاریخ فسخ 

date palm farm
نخلستان

dates 
 fresh dates تاریخ هــا، دوره ها؛ خرما ]معمــواًل

می نویسند[
date-stamp 

مهر تاریخ، مهر ابطال 
dative tutelage 

قیمومیت انتصابی )از جانب دادگاه(
dative tutor 

قیم انتصابی 
day-book 

دفتر روزانه 
day care center

مهدکودک ]در آمریکا[
day center

مرکز نگهداری سالمندان، خانه سالمندان 
day-in-court

روز تشکیل دادگاه 
day-labor

کار روزمرد 
day-laborer

کارگر روزمزد 
day loan 

وام یک روزه 
day nursery 

مهد کودک ]در بریتانیا[ 
Day of Cooperatives

روز تعاونی ها، روز تعاون
day off

تعطیلی، روز تعطیل 

day of grace
ضرب االجل، مهلت، مهلت نهایی 

day of reckoning
تاریخ مسدود کردن حساب ها، تاریخ تصفیه کردن 

حساب ها 
day of rest = off day 

روز استراحت، روز تعطیلی 
day-paid = daily-paid

روزمزد 
day shift

نوبت کاری روزانه، شیفت روز
day-to-day activities 

فعالیت های روزمره 
day to day expenditure

مخارج روزمره؛ هزینه کارکرد روزانه 
day-to-day management

مدیریت روزمره، اداره امور به صورت روزمره
day-to-day planning 

برنامه ریزی روزمره، برنامه ریزی روز به روز 
day work

کار روز، روزکاری 
dead account 

حساب راکد 
dead file 

پرونده راکد 
dead files = dead records

بایگانی راکد
deadheading pay 

هزینه رفت و آمد، حق ایاب و ذهاب 
dead lands

زمین های موات، اراضی موات، اراضی بایر
dead letter

قانون از اعتبار افتاده، قانون متروک
deadline 
ضرب االجل، مهلت؛ موعد مقرر، سررسید ]مالی[
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dead loss
زیان مطلق، ضرر صددرصد؛ شخص به درد نخور 
dead market 

بازار بی رونق
dead member = deceased mem-
ber

عضو متوفی
dead rent 

اجاره مسلم، اجاره قطعی 
dead stock

سهام راکد 
dead time

زمان مصروفه 
deal 

معامله، قرارداد؛ طرح )جدیــد(؛ برنامه اصالحات 
اجتماعی و اقتصادی؛ توافق ]سیاســی[، توافق 

)رسمی(
dealer 

معامله گر، دالل، دالل ارز و سهام
dealership

واسطه گری، داللی؛ فروشندگی؛ نمایندگی 
deal in futures

معامله سلف 
dealing in futures 

معامله ناظر به آینده، معامله آتی، معامله سلف
dear money

پول انقباضی، پول با بهره زیاد
dearth 

کمبود، کمیابی، قحط 
death certificate

گواهی فوت 
death duty = death tax 

مالیات بر ارث، مالیات ماترک
debar

ممنوع کردن، مانع شــدن؛ محــروم کردن، منع 

کردن 
debarment 

منع مداخله 
debarment law

قانون منع مداخله 
debasement 

کاهــش ارزش پــول؛ تحقیر، کوچــک انگاری، 
خوارشماری 

debatable 
قابل بحث و بررسی

debate
مباحثه، مناظره، بحث؛ به بحث گذاشتن، مجادله 

کردن، بحث کردن
debenture 

سند قرضه، سند بهادار؛ اوراق بهادار ]در جمع[
debenture capital 

سرمایه به صورت اسناد بهادار 
debenture holder

دارنده اوراق قرضه 
debenture issue

نشر اوراق قرضه، نشر اوراق بهادار 
debentures

اســناد بهادار، اوراق بهــادار؛ حواله جات، بروات، 
اوراق قرضه، اسناد قرضه

debit 
بدهی، حســاب بدهی؛ بدهکار کردن، به حساب 

بدهی گذاشتن ]حسابداری[
debit advice

اعالمیه بدهی 
debit balance

مانده بدهکار، کسری موازنه 
debit card

کارت اعتباری بدهی 
debit entry

ثبت در ستون بدهکار، ثبت بدهکار 
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debit interest 
بهره بدهکار 

debit item
ردیف یا قلم بدهکار 

debit note
اعالمیه بدهکار، برگه بدهکار 

debit ratio
نسبت بدهی 

debit side
ستون بدهکار، ستون بدهی 

debriefing 
توجیه پس از مأموریت 

debt 
بدهــی، بدهکار، دیــن، قرض؛ بدهی داشــتن، 

مقروض بودن
debt account 

حساب بدهکار
debt capacity 

ظرفیت بدهی، توان استقراض 
debt capital 

سرمایه استقراضی، سرمایه وامی، سرمایه قرضه، 
سرمایه تأمین شده از طریق بدهی 

debt ceiling 
سقف بدهی، سقف مجاز بدهی

debt certificate
گواهی بدهی 

debt collection 
وصول بدهی

debt conversion 
تبدیل وام 

debt-equity ratio
نسبت بدهی به سرمایه )سهمی(؛ نسبت بدهی به 

حقوق صاحبان سهام 
debt facilities = banking facilities

تسهیالت بانکی

debt factoring 
واگذاری مطالبات 

debt finance
تأمین محل بــرای پرداخت دیــون، تهیه منابع 

پرداخت بدهی 
debt financing 

تأمین مالی از طریق وام و بدهی یا استقراض
debt forgiveness

بخشودگی بدهی، بخشش دیون 
debt-free

بدون بدهی، بدون طلبکار
debt funding = debt consolida-
tion 

تضمین وام، تضمین بدهی
debt in arears

دیون معوق 
debt instruments

اسناد بدهی 
debt ledger 

دفتر کل دیون 
debt limit

سقف بدهی
debt management

مدیریت دیون، اداره امور بدهی ها
debt of honor

وام شرافتی، قرض شرافتی
debtor 

بدهکار، مدیون 
debtors ledger

دفتر معین بدهکاران 
debt outstanding

وام معوق؛ تعویق وام 
debt ratio

نسبت بدهی 
debt redemption 
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استهالک دین 
debt relief

تخفیف بدهی، تســهیل بدهــی، کاهش میزان 
بدهی، بخشودگی بدهی 

debt retirement
بازپرداخت بدهی 

debt security 
وثیقه قرض یا بدهی، وثیقه وام

debt service
پرداخت اصل و فرع بدهی؛ بازپرداخت اقساط وام 
debt service coverage

نسبت پوشش بدهی 
debt service ratio

نسبت بازپرداخت دین 
debt work-out 

مذاکره مجدد وام 
debug 

اشکال زدایی، رفع اشکال، خطایابی 
decade

دهه، ده سال 
Decade of Cooperatives

دهه تعاونی، دهه تعاون
deceased

متوفی، مرحوم، درگذشته
deceased member = late member

عضو متوفی
decennial

ده سال یک بار؛ دهمین سالگرد 
decent

درخور شأن، شایسته، شرافتمندانه 
decent accommodation
منزل مناسب، مسکن آبرومندانه، مسکن شایسته 
decent housing

مسکن مناسب )و درخور شأن(
decentralization 

تمزکززدایــی ]واگذاری اختیارات بــه واحدها یا 
دستگاه های محلی[، عدم تمرکز 

decentralize 
تمرکززدایی کردن، از حالت تمرکز خارج کردن 

decentralized audit 
حسابرسی غیر متمرکز 

decentralized structure
ساختار غیر متمرکز

decentralized system
نظام غیر متمرکز

decent work
کار شایسته، شغل شایسته، کار شرافتمندانه 

decent work agenda
برنامه »کار شایسته«، برنامه »کار شرافتمندانه«

decent working conditions 
شرایط کاری شایسته، شرایط کاری مناسب 

deception 
فریب کاری، نیرنگ سازی؛ اغوا، خدعه، حیله 

deception record
سابقه کالهبرداری

deceptive
فریبنده، اغوا کننده 

deceptive advertisement 
تبلیغات فریبنده

deceptive advertising 
تبلیغ کاری فریبنده، تبلیغ فریبنده

decile
دهک، توزیع دهگانه، دهکی 

decision 
تصمیــم، حکم، رأی؛ حل و فصل مســأله؛ عزم؛ 

داوری، قضاوت؛ فتوی
decision interval 

فاصله بین زمان تصمیم گیری
decision-maker

تصمیم گیرنده
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decision-making
اخذ تصمیم، تصمیم گیری

decision-making bodies
مراجع تصمیم گیری، نهادهای تصمیم گیری 

decision-making body 
رکن تصمیم گیرنده، نهاد تصمیم گیرنده

decision-making skills
مهارت های تصمیم گیری 

decision of general meeting 
مصوبه مجمع عمومی 

decision-support system
نظام تصمیم یار، سیستم پشتیبانی تصمیم

decision-taker 
تصمیم ساز

decision-taking 
تصمیم سازی 

decision theory
نظریه تصمیم، نظریه تصمیم گیری 

decisive
قاطع، تعیین کننده 

declarable 
قابل اظهار، اظهار کردنی

declaration 
اعالم، اظهار، اعــالن؛ اعالمیه، بیانیه؛ اظهارنامه 

]مالی و مالیات[؛ دادخواست، عرض حال
declaration form 

اظهارنامه، ورقه اظهارنامه 
declaration of bankruptcy 

اعالن  ورشکستگی،  ورشکســتگی، حکم  اعالم 
ورشکستگی

declaration of income
اظهارنامه درآمد 

declaration of independence
بیانیه استقالل، اعالمیه استقالل 

declaration of insolvency

اعــالم عــدم توانایــی پرداخت دیــون، اعالم 
ورشکستگی، اعالم افالس

declaration of intention 
درخواست تابعیت 

declaration of solvency 
اعالم توانایی پرداخت دیون 

declaration of trust 
اظهارنامه تکلیف به قبض 

declaration of value 
اعالم بها 

declaratory judgment 
حکم اشعاری، حکم اعالمی 

declare
اعالم کردن، اعالن کردن؛ مجوز پرداخت )ســود 

سهامی( 
declare bankruptcy

اعالم ورشکستگی کردن
declared

اعالم شده، اظهار شده، بیان شده
declared capital 

سرمایه اعالم شده 
declared value 

ارزش اظهار شده، ارزش اعالم شده 
declarer

اظهار کننده 
declare void 

باطل اعالم کردن، کان لم یکن تلقی کردن
declaring the poll

اعالم نتیجه انتخابات 
declassification 

از حالت طبقه بندی )محرمانه( خارج کردن، انتشار 
علنی 

declatory statute 
قانون تفسیری، قانون اعالمی، قانون تأکیدی 

decline 
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افت، نزول، کاهش، تضعیف؛ رد کردن، ســر باز 
زدن؛ نپذیرفتن؛ تنزل کردن، افت کردن

decline in prices 
کاهش قیمت ها، سقوط قیمت ها

decline of proposal
عدم پذیرش طرح پیشنهادی؛ رد طرح پیشنهادی
declining 

نزولی، رو به زوال، در حال افت 
declining growth 

رشد نزولی 
declining industry 

صنعت رو به زوال 
declining region 

منطقه رو به زوال 
declining trend

سیر نزولی، روند رو به کاهش 
decode

رمزگشایی کردن، کدشکنی کردن، باز کردن رمز 
decoding

رمزگشایی، کشف رمز 
decolonization 

استعمارزدایی، مستقل سازی 
decommunization 

کمونیسم زدایی؛ از حالت اشتراکی خارج کردن 
decomposition 

تجزیه، تالشی، تفکیک 
deconcentration 

مرکزیت زدایی، تجمیع زدایی، تراکم زدایی
deconstruction 

ساختارشکنی، ساخت شکنی، ساخت گشایی 
deconstructionism

ساختارشکنی، ساختارزدایی 
deconstructionist
ساختارزدا، ساختارشکن، پیرو نظریه ساخت گشایی
decontamination

رفع آلودگی، پاک سازی، آلودگی زدایی 
decontrol

حذف نظارت، کنترل زدایــی، نظارت زدایی، لغو 
محدودیت 

decooperativization
از حالت تعاونی خارج کردن

decrease
کاهش، تقلیل، افت؛ کاهش دادن، کم کردن؛ کم 

شدن
decrease in production 

کاهش تولید، کاهش میزان تولید
decreasing costs

هزینه های نزولی 
decreasing returns to scale 

بازده های نزولی مقیاس 
decree

حکم، قــرار دادگاه؛ تصویب نامه )هیأت وزیران(، 
مصوبه هیأت دولت؛ امر، امریه

decree-law
فرمان ریاســت جمهوری قبل از تصویب کنگره 
یــا مجلس، فرمانی که در حکم قانون اســت، 

حکم دولتی 
decree of bankruptcy

حکم ورشکستگی 
decree of the Law

حکم شرع
decrees issued 

احکام صادره 
deculturation 

فرهنگ زدایی، فرهنگ باختگی
dedicate

وقف کردن؛ صرف کردن
dedicated 

متعهد، دل سوز؛ پای بند؛ اختصاصی؛ تعهد شده 
dedicated capital 
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سرمایه تعهد شده 
dedicated leaders 
رهبران ایثارگر، رهبران دل سوز، رهبران متعهد 

dedicated local leaders 
رهبران دل سوز محلی

dedication 
وقــف، تخصیص، اهداییه؛ ایثــار؛ اهدا؛ وقف )بر 

مصالح عامه(
deducted taxes

مالیات های تخفیف یافته 
deduction 

استنباط، اســتنتاج، قیاس؛ کسر، تفریق، تخفیف؛ 
کسور قانونی 

deductive 
قیاسی، استنباطی، استنتاجی، استقرایی

deductive perspective 
دیدگاه استقرایی، منظر استقرایی

deed
ـ نامه ]در  سند، قباله ]حقوق[؛ عمل، فعل، کردار؛ـ 
ترکیب، مانند endowment-deed: وقف نامه[
deed of arrangement = arrange-
ment-deed 

قرارنامه
deed of assignment 

سند واگذاری
deed of conveyance 

سند انتقال، صلح نامه 
deed of covenant

تعهدنامه )پرداخت اعانه(
deed of donation 

سند هبه، هبه نامه
deed of endowment = endow-
ment-deed

وقف نامه 
deed of gift 

هبه نامه، بخشش نامه 
deed of partition 

سند تفکیک، سند افراز، افرازنامه 
deed of partnership

شراکت نامه، شــرکت نامه، سند شراکت، قرارداد 
شراکت 

deed of postponement 
قرار تعویق 

deed of proxy 
وکالت نامه

deed of reconveyance 
سند فک رهن 

deed of sale 
قباله، قباله فروش، ســند معامله، ســند فروش، 

مبایعه نامه 
deed of transfer 

انتقال نامه، سند انتقال مالکیت 
deed of trust 

سند امانی، قباله گرویی، سند تولیت 
deed recorder 

بایگان اسناد 
deem 

فرض کردن، انگاشتن، تلقی کردن
deemed 

مفروض، تلقی شده
deemed advisable 

به صالح بودن
deemed applicable 

قابل اِعمال )تلقی شده(
deep green

طرفدار افراطی محیط زیست 
deep poll
سند بدون رونوشت، سند شخصی، قباله گرویی 

deep-rooted
ریشه دار، عمیق، دیرینه 
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deep tube-well
چاه حلقه ای عمیق 

de-escalation
تخفیف تدریجی، کاهــش تدریجی؛ جلوگیری از 

تشدید یا گسترش 
de facto

بالفعل، در عمل، عماًل، عملی؛ غیر رسمی 
de facto corporation 
شرکت اسمی، شرکت غیر رسمی یا غیر قانونی 
de facto director

مدیر غیر رسمی
de facto recognition 

شناسایی عملی 
defalcation 

خیانت در امانت؛ اختالس ]حقوق[ 
default

کوتاهی، قصور؛ عدم پرداخت وام در سررســید، 
نکول، دیرکرد؛ از پیش تعیین شده؛ عدم ایفای 

تعهد، تخلف از مفاد قرارداد 
defaulted rate 

نرخ نکــول، میزان پرداخت های تاریخ گذشــته، 
میزان دیرکردها

defaulter
مقصر، خطــاکار، متخلف، خاطی؛ غایب ]حقوق[؛ 

قاصر، قصور کننده در پرداخت دین ]مالی[
default interest 

بهره دیرکرد 
default of heirs

عدم وجود وارث 
default of loan 

نکول وام، عدم پرداخت وام در سررسید 
defeasance 

فسخ، ابطال، الغا
defeasance clause 

شرط ابطال یا الغا )در سند(

defect 
عیب، نقص، اشکال، ایراد؛ نواقص و ایرادات ]در 

جمع[ 
defect counting 

شمارش کسری ها، شمارش نقص ها
defection 

پیمان شــکنی، نقض عهد؛ فرار از کشور، جالی 
وطن؛ ارتداد

defective 
معیوب، ناقص؛ فاقد اعتبار )قانونی(

defective product 
محصول معیوب 

defect of goods
ایراد کاال، عیب کاال 

defence attorney = defending 
counsel 

وکیل مدافع 
defence speech

دفاع، دفاعیه ]حقوق[
defendant 

متهم، خوانده، مدعی علیه ]حقوق[
defendence 

دفاع، دفاعیه
defendence speech 

دفاعیه 
defender

مدافع، حامی، پشتیبان
defending counsel 

وکیل مدافع
defer

به تعویق انداختن، به بعد موکول کردن 
deferred

عقب افتاده، مدت دار، موجل، معوقه، مؤخر 
deferred annuity

مســتمری معوقه، مقرری آتی، مقرری ســاالنه 
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معوق 
deferred asset 

دارایی معوق 
deferred bond

سند قرضه معوق، سند قرضه انتقالی
deferred charges 

هزینه های معوقه؛ هزینه های انتقالی، هزینه های 
پیش پرداخت 

deferred creditor
طلبکار مؤخر، بستانکار مؤخر 

deferred dividend
سود سهام قابل پرداخت 

deferred income
پیش دریافت درآمد 

deferred interest
بهره معوقه 

deferred maintenance 
عدم تعمیر و نگهداری به موقع؛ عدم پرداخت به 

موقع نفقه 
deferred payment 

پرداخت به اقساط، پرداخت معوق 
deferred payment sale 

فروش اقساطی 
deferred shares

سهام مؤخر، سهام متأخر، سهام فاقد اولویت 
deferred tax

مالیات معوق
deficiency

نقص، ایراد، اشکال، کمبود، کاستی 
deficiency diseases

بیماری های ناشی از سوء تغذیه 
deficiency of law

نقص قانونی، اشکال قانونی 
deficit 

کسر، کمبود، کسری موازنه 

deficit financing
تأمین مالی کسر بودجه، تأمین کسر بودجه 

definable
تعریــف پذیر، قابل تعریف؛ تعییــن کردنی، قابل 

تشخیص 
defined 

تعریف شده، مشخص، معین 
defined areas

حوزه های تعریف شده 
definite 

قطعی، صریح، معین 
definition 

تعریف، تعیین؛ تحدید
definitive

قطعی، نهایی، دقیق؛ مشخص کننده، تعیین کننده 
definitive bond

سند قرضه قطعی 
deflation 

انقباض پولی؛ کاهش، تنزل )قیمت ها(؛ ضد تورم، 
تورم زدایی

deflationary 
ضد تورمی، انقباضی؛ سیاست انقباض مالی

deflationary forces
عوامل ضد تورمی

deflationary measures 
اقدامات ضد تورمی، تدابیر ضد تورمی

deflationary policy 
سیاست انقباضی، سیاست اقتصاد انقباضی 

deflation cost
هزینه تقلیل قیمت ها 

deflationist 
پیرو اقتصاد انقباضی، طرفدار اقتصاد ضد تورمی 
deflator 

تعدیل کننده، ضریب تعدیل کننده؛ مبدل 
deforcement 
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غصب )مال یا حق(؛ تصرف عدوانی 
deformalization 

ترک تشریفات
deformation 

تحریف، تغییر شکل؛ نقص؛ تغییر ماهیت
deformed 

از شکل افتاده؛ ناقص؛ دچار تغییر ماهیت شده
defragmentation

از حالــت بخش بندی خارج کــردن؛ بخش بندی 
زدایی

defraud
زدن؛  گــول  فریــب،  تقلــب،  کالهبــرداری، 

کالهبرداری کردن 
defrauding

کالهبردای، تقلب؛ تدلیس ]حقوق[
defunct 

از حّیــز انتفاع افتادن، از حّیز انتفاع خارج شــدن؛ 
منسوخ، قدیمی؛ از دست رفته، مرحوم، متوفی
defunct company 

شرکت منحله 
degeneration 

انحطاط، تباهی، زوال؛ تغییر شکل، تبدیل شکل، 
تغییر ماهیت

degradation 
تحقیــر، انحطاط، خــواری؛ تنزل مقــام یا رتبه؛ 

تخریب، تضعیف
degree

درجه، رتبه، مقام، مرتبه 
degree of blame 

درجه تقصیر، شدت تقصیر
dehumanization 

انسانیت زدایی؛ غیر انسانی بودن؛ از عرف انسانی 
خارج کردن؛ ضد بشری؛ خارج از عرف انسانی، 

انسان ستیزی
deidentity 

هویت زدایی 
de-industrialization 

صنعتی زدایی، ضد صنعتی سازی
deintegration

عدم یکپارچگی، نبــود یکپارچگی؛ ادغام زدایی؛ 
انسجام زدایی

deisolate
از انزوا خارج کردن

de jure
بالقوه؛ باالستحقاق؛ دائمی، رسمی،  قانونًا، رسمًا؛ 

قانونی 
de jure corporation 

شرکت قانونی، شرکت رسمی 
de jure director

مدیر رسمی
de jure membership

عضویت رسمی، اعضای رسمی 
de jure recognition 

شناسایی دائم، شناسایی رسمی
delay 

تأخیر، دیرکرد؛ به تأخیر انداختن، تعلل ورزیدن 
delayed 

ل، معوقه  عقب افتاده، به تأخیر افتاده، ُمَوجَّ
delayed guarantee

ل ضمانت َمَوجَّ
delayed payment charge

هزینه دیرکرد، جریمه دیرکرد
delayed payment penalty 
جریمه دیرکرد، زیان دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه
delay in business proceeding 

تأخیر در روند فعالیت 
delay in delivery 

تأخیر در تحویل 
delay loss 

زیان دیرکرد، خسارت تأخیر 
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delegacy 
نمایندگی، هیأت نمایندگی، هیأت نمایندگان 

delegate 
وکیل، نماینده؛ تفویــض کردن، واگذاری؛ هیأت 

نمایندگی
delegated

تفویض شده، واگذار شده 
delegate power of attorney 

وکالت در توکیل 
delegate powers

تفویض اختیارات، تفویض قدرت
delegate system

نظام نمایندگی، روش نمایندگی
delegation 

تفویض، واگذاری؛ هیــأت نمایندگی، نمایندگی؛ 
مأموریت رسمی 

delegation of authority 
واگذاری اختیار، تفویض اختیار 

delegation of power 
تفویض اختیار، واگذاری اختیار؛ تقویض قدرت

delegitimization
مشروعیت زدایی

delete
حذف کردن، برداشتن، خط زدن 

deleted
حذف شده، خط خورده 

deletion 
حذف 

deliberated
آگاهانه، سنجیده، حساب شده 

deliberate destruction 
تخریب عمدی، اتالف عمدی 

deliberation 
مشورت، مشاوره، شــور، رایزنی؛ مذاکره، بحث؛ 

تعمق؛ تبادل نظر 

deliberative
شورایی، مشورتی؛ حساب شده، سنجیده 

deliberative assembly 
مجلس مشاوره، مجلس بحث و تبادل نظر، جلسه 

شور و تبادل اندیشه
deliberative process

فرایند مشورتی، فرایند شورایی 
delimit 

محدود کردن، حد و حدود را مشخص کردن 
delimitation 

تعیین حد و حدود، تعیین مرز، تحدید 
delimitation of land

تحدید حدود ملک، تعیین حدود ملک
delineation 

ترسیم، بازنمایی، توضیح، تشریح، توصیف 
delinking 

تفکیک، افراز، مجزا سازی
delinquency 

بزه، جرم، خالف، تخلف، بزهکاری ؛ عدم پرداخت 
به موقع

delinquent 
بزهــکار، خاطی، خطاکار، خــالف کار؛ پرداخت 

نشده، معوقه 
delinquent account

حساب معوق
delinquent tax 

جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات 
delist
از فهرست خارج کردن، حذف کردن از فهرست

deliver 
تحویل دادن، تسلیم کردن، واگذار کردن؛ اعالم 

کردن رأی، صادر کردن رأی
delivered 

تحویل شده، تسلیم شده 
deliverer
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تحویل دهنده، ترخیص کننده 
delivery

تحویل، تســلیم، تقدیم، ارائه؛ واگــذاری؛ احاله؛ 
اعالم رأی دادگاه؛ زایمان، وضع حمل ]پزشکی[ 
delivery contract 

قرارداد تحویل 
delivery date 

تاریخ تحویل 
delivery man 

تحویل دهنده 
delivery note

رسید، قبض تحویل، برگه تحویل 
delivery of credit 

اعطای اعتبار 
delivery of deed 

واگذاری سند )مالکیت(
delivery of stocks = delivery of 
shares

انتقال سهام 
delivery of summons

تحویل احضاریه 
delivery of writ

ابالغ سند رسمی 
delivery order 

دستور تحویل )کاال( 
delivery receipt

رسید حمل، رسید تحویل، قبض تحویل 
delivery right

حق تحویل 
delivery share 

سهم تحویل 
delivery time

مهلت تحویل 
delivery truck 

ماشین توزیع، وسیله نقلیه توزیع 

delivery van 
وسیله نقلیه توزیع

Delphi technique
روش دلفی 

demagogy 
عوام فریبی 

demand
تقاضا، مطالبه، درخواســت؛ مطالبه کردن، تقاضا 

کردن؛ دادخواست 
demandable 

قابل مطالبه 
demand analysis 

تحلیل تقاضا 
demand and supply equilibrium 

تعادل عرضه و تقاضا، توازن عرضه و تقاضا
demand and time liabilities

تعهدات مدت دار 
demand-based system

نظام مبتنی بر تقاضا 
demand bill

حواله عندالمطالبه 
demand-deficit unemployment

بیکاری ناشی از کمبود تقاضا 
demand deposit

سپرده عندالمطالبه، سپرده دیداری
demand draft

برات عندالمطالبه 
demand-driven

ناشــی از تقاضا، تقاضا محور، مبتنــی بر تقاضا، 
متکی به تقاضا 

demand-driven bubble 
حباب ناشی از افزایش تقاضا

demanded price 
قیمت مورد تقاضا

demand elasticity 
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حساسیت تقاضا، کشش تقاضا
demand fluctuations

نوسانات تقاضا 
demand for payment of loss

مطالبه یا تقاضای پرداخت خسارت
demand function

تابع تقاضا 
demand-induced inflation 

تورم ناشی از فشار تقاضا
demanding 

خطیر، طاقت فرسا، دشوار 
demand loan

وام عندالمطالبه، وام دیداری
demand management

مدیریت تقاضا 
demand note

درخواست پرداخت
demand price

قیمت تقاضا، قیمت خریدار
demand pull

فشار تقاضا، کشش تقاضا
demand-pull inflation 

تورم ناشی از کشش تقاضا 
demand-push inflation 

تورم ناشی از افزایش تقاضا
demand range

دامنه تقاضا، گستره تقاضا
demand reversal

معکوس شدن تقاضا 
demand rise 

تقاضای اضافه )حقوق( کردن 
demand shift
تغییر در  تقاضا، چرخش روند تقاضا، انتقال تقاضا
demand-side

سمت تقاضا، طرف تقاضا؛ معطوف به تقاضا

demand-side economics
اقتصاد طرف تقاضا، اقتصاد تقاضاگرا

demand-side policy 
سیاست طرف تقاضا، سیاست معطوف به تقاضا

demand substitution
جایگزینی تقاضا، جانشینی تقاضا

demand threshold
آستانه تقاضا

demarcation 
مرزبندی، تعیین مرز؛ عالمت گذاری؛ جدا ســازی، 

تمایز، تعیین حدود 
demarcation of authority 

تعیین حدود اختیارات 
demarginalization 

از حاشــیه به متن آمدن یا آوردن، از حاشیه خارج 
کردن، حاشیه زدایی

demarket 
از بازار خارج کردن؛ بازارزدایی

demarketing 
از بازار خارج کردن، ضد بازاریابی

demerger
تفکیک، جدایی، ادغام زدایی؛ از حالت اذغام خارج 

کردن
demergerization

منفک سازی، تفکیک؛ از حالت ادغام خارج کردن؛ 
ادغام زدایی 

demerit
عیب، نقص؛ بی کفایتی، بی مایگی

demisable
قابل انتقال ]حواله[

demobilization
از حالت بســیج خارج کــردن؛ مرخص کردن؛ به 

حالت عادی بازگرداندن 
democracy 
مردم ساالری، حکومت مردم بر مردم، دموکراسی 
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democrat 
طرفدار مردم ســاالری؛ دموکــرات، عضو حزب 

دموکرات 
democratic

مبتنی بر مردم ساالری، دموکراتیک، مردمی، ملی؛ 
آزادمنشانه، آزادانه 

democratically 
آزادانه، دموکراتیک، مبتنی بر اصول مردم ساالری 
democratic governance
اداره امور به شیوه مردم ساالر، حاکمیت مردمی 

democratic member control
نظــارت مردمی توســط خــود اعضــا؛ کنترل 
دموکراتیک توســط اعضا، نظارت دموکراتیک 

اعضا ]اصل دوم تعاون[
democratic organs 

ارکان مردم ساالری، مؤلفه های مردم ساالری 
democratization

آزادی،  دادن  حکومــت،  آزادســازی 
مردم ساالری سازی، مردمی سازی

demographer
جمعیت نگار، جمعیت شناس

demographic crisis
بحران جمعیتی

demographic shifts
تغییرات جمعیتی 

demographic statistics
آمار و ارقام جمعیتی 

demographic units
واحدهای جمعیت شناسی؛ واحدهای جمعیتی 

demography
جمعیت نگاری، جمعیت شناسی، مردم نگاری 

demolition and construction
تخریب و ساخت و ساز 

demonetization
از رواج انداختــن پول؛ از اعتبــار انداختن، از دور 

خارج کردن پول، از گردش انداختن پول

demonstrable
قابل اثبات، اثبات پذیر، توضیح پذیر

demonstration
برهان، اســتدالل ]منطق[؛ نمایــش، به نمایش 
گــذاردن ]بازرگانی[؛ تظاهر، ابــراز؛ راه پیمایی 
نمایشی،  ]سیاســی[؛  تظاهرات  آمیز،  اعتراض 

نمونه 
demonstration effect 

تأثیر نمایشی، تأثیر مشاهده 
demonstration farm 

مزرعه نمونه، مزرعه نمایشی 
demonstration model

الگوی نمونه، مدل نمایشی 
demonstrative

روشن گر ؛ نشان دهنده 
demonstrator 

تظاهــرات کننده؛ نمایش دهنده، نشــان دهنده؛ 
اقامه کننده دلیل ]حقوق[

demoralization 
تضعیف روحیه، دلسردی، نومیدی

demoralize
روحیه خود را از دست دادن 

demoralized market 
بازار فاسد 

demotion 
تنزیل رتبه، تنزیل درجه؛ تضعیف موقعیت 

demotion of investment 
افت سرمایه گذاری ها 

demotivation
انگیزه زدایی

demurrage
معطل نگاه داشتن کشتی؛ کرایه معطلی، خسارت 

یا هزینه تأخیر تخلیه 
demurrer

ایراد عدم کفایت ادله 
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demutualization
تعاونی زدایی، از حالت تعاونی خارج کردن، تبدیل 

شرکت تعاونی به شرکت سهامی
demutualized company 

شــرکتی که از حالت تعاونی خارج شــده است؛ 
شرکت تعاونی سهامی شده

demystification 
ابهام زدایی، شفاف سازی

denationalization 
واگذاری واحدهای دولتی بــه بخش خصوصی، 
خصوصی ســازی؛ از حالت ملــی خارج کردن؛ 

سلب ملیت یا تابعیت 
denaturalization 

سلب تابعیت؛ برداشــت غلط از مفاد سند یا ماده 
قانونی، عدم اجرای مفاد صریح سند 

deniable 
قابل تکذیب، قابل انکار 

denial of justice 
استنکاف از احقاق حق، تضییع حق 

denial = refusal 
تکذیب، انکار، رد، استنکاف ]حقوق[؛ دریغ کردن، 

خودداری کردن، امتناع ورزیدن 
denoting stamp

مهر کنترل
denounce 

لغو کــردن، کان لم یکــن اعالم کــردن، مردود 
شمردن؛ لو دادن؛ مورد انتقاد قرار دادن 

densely populated
پر جمعیت، پر ازدحام 

dentist co-ops
تعاونی های دندانپزشکی، تعاونی های دندانپزشکان
denunciation 

لغو، الغا؛ هشدار، اخطار؛ نکوهش، تقبیح
denunciative

شرط الزام آور در موارد تخلف
deofficialization 

ترک تشریفات، حذف یا کاهش تشریفات اداری، 
جلوگیری از کاغذ بازی، تشریفات زدایی

department 
وزارت، وزارتخانه، معاونت وزارت ]سیاسی[؛ اداره، 
دایره، بخش، واحد ] سازمان، کارخانه[؛ قسمت، 
بخش، غرفه ]فروشــگاه[؛ گروه، گروه آموزشی 

]دانشگاه[
departmental 

وزارتی، وزارتخانه ای؛ مربوط به بخش یا گروه یا 
قسمت اداری؛ اداری، سازمانی 

departmentalization 
تقسیم بندی وظایف، تقسیم بندی کار؛ تقسیم بندی 

اداری وظایف
Department for Registration of 
Documents and Landed Proper-
ties

اداره ثبت اسناد و امالک 
department of health services

اداره یا دایره خدمات بهداشت و سالمت 
Department of Housing and Ur-
ban Development 

وزارت مسکن و شهرسازی ]ایاالت متحده[
Department of Labor 

وزارت کار ]ایاالت متحده[
Department of Livestock Ser-
vices 

معاونت امور دام 
Department of State

وزارتخانــه ]در انگلســتان[، وزارت خارجــه ]در 
ایاالت متحده[

Department of Treasury 
وزارت دارایی ]ایاالت متحده[؛ وزارت خزانه داری
department of trusteeship 

اداره سرپرستی، اداره قیمومیت 
department store 

فروشگاه بزرگ، فروشگاه بزرگ چند منظوره
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departure
دور شدن یا فاصله گرفتن از چیزی؛ ترک )عادت، 

اصول و غیره(؛ عزیمت 
dependable 

قابــل اطمینان، قابل اتکا، قابــل اعتماد، معتمد، 
مطمئن

dependable market 
بازار قابل اتکا، بازار مطمئن

dependable supply 
عرضه مطمئن، عرضه قابل اتکا

dependants 
وابستگان، عائله، افراد تحت تکفل، متعلقات 

dependency burden 
بار وابستگی، بار تکفل

dependency level 
سطح وابستگی، میزان وابستگی

dependency theory 
نظریه وابستگی 

dependent 
وابسته، متکی، تحت تکفل، نان خور؛ غیر مستقل 
dependent children 

اجتماعی[؛  ]مــددکاری  حمایت  نیازمند  کودکان 
فرزندان تحت تکفل

dependent population 
جمعیت وابســته، جمعیت غیر فعــال اقتصادی، 

جمعیت غیر شاغل
dependent state

دولت غیر مستقل، دولت وابسته 
dependent variable 

متغیر وابسته 
depersonalization 

شــخصیت زدایی، فردیت زدایی، غیر شــخصی 
کردن، بی هویت سازی؛ از حالت شخصی خارج 

کردن
depletable

نقصان پذیر، کاهش پذیر، تحلیل رونده 

depletion 
کاهــش، نقصان، اتمــام، تحلیل، تهی ســازی، 

تخلیه سازی، ته کشیدن؛ استهالک
depletion reserve 

اندوخته نقصان پذیر
deployment 
صف آرایی، استقرار، آرایش، آماده سازی، چینش 

depolarization 
قطبش زدایی

depoliticization 
سیاســت زدایی،  سیاســت زدگی،  از  گریــز 

سیاست گریزی
depoliticize 

منع کردن از دخالت در سیاست
depoliticized 

سیاست گریز
depopulated 

کم جمعیت، کم سکنه؛ عاری از سکنه 
depopulation

جمعیت زدایی، کاهش جمعیــت، تقلیل نفوس یا 
سکنه 

deport
تبعید کردن، اخراج کردن از کشور 

deposit
ســپرده، امانت، ودیعــه؛ بیعانــه، پیش پرداخت، 

وجه الضمان؛ سپردن، امانت گذاشتن
deposit account

حساب سپرده 
deposit and consignment office

دفتر یا صندوق ودایع و امانات 
depositary

امانت دار، امین، سپرده نگهدار
deposit bank

بانک امین، بانک کارگزار 
deposit-capital ratio
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نسبت سپرده به سرمایه 
deposit certificate

برگه گواهی سپرده، برگه سپرده
deposit funds 

وجوه سپرده 
deposit guarantee scheme 

طرح تضمین سپرده 
deposit insurance 

بیمه سپرده، بیمه سپرده ها
deposit insurance fund

صندوق بیمه سپرده، صندوق بیمه امانات 
deposit insurance system

سامانه بیمه سپرده، نظام بیمه سپرده 
deposit interest 

سود سپرده 
deposit interest rate

نرخ بهره سپرده، نرخ سود سپرده 
deposition 

استشهادیه، گواهی کتبی؛ عزل، خلع 
deposit loan 

وام سپرده 
deposit market

بازار سپرده
deposit multiplier

ضریب فزاینده سپرده، ضریب افزایش سپرده
depositor
سپرده گذار، امانت گذار، صاحب سپرده، ودیعه گذار 
depositor’s book

دفتر امانات 
depository

صندوق ودایع، محــل نگهداری امانات، صندوق 
امانات، انبار امانات؛ سپرده پذیر

depository financial intermedi-
ary

واسطه مالی سپرده پذیر

deposit receipt 
قبض رســید پرداخت، قبض سپرده، رسید ودیعه، 

رسید سپرده گذاری 
deposit safe

صندوق امانات 
deposits fund 

صندوق امانات 
deposit society 

شرکت سپرده 
deposit-taker

سپرده پذیر
depot
depoverty

فقرزدایی
depreciable

استهالک پذیر، قابل استهالک 
depreciation 

اســتهالک، توفیر فرســودگی؛ کاهش بها، افت 
قیمت 

depreciation allowance 
ذخیره استهالک، اندوخته استهالکی

depreciation fund
وجه استهالک

depreciation of assets 
استهالک دارایی ها 

depreciation rate 
نرخ استهالک 

depressed areas 
نواحی بی رونق، مناطق کساد، مناطق دچار رکود 

اقتصادی؛ نواحی محروم 
depressed market

بازار کساد، بازار راکد 
depression 

کسادی، رکود، بحران ]اقتصاد[؛ رکود اقتصادی؛ 
افسردگی ]روان شناسی[ 



 derived demand 231

depression crisis
بحران کسادی و رکود 

depressurization 
کاهش فشار، تقلیل فشار 

deprivation 
محرومیت؛ محروم سازی، سلب؛ حرمان 

deprivatization 
خصوصی زدایی، از حالت خصوصی خارج کردن 

deprived
محروم، غیر بهره مند، نابرخوردار 

deprived region 
منطقه محروم، منطقه نابرخوردار

depute a third party
وکالت به غیر 

deputing 
مأمور کردن، اعزام کردن؛ واگذاری، تفویض 

deputize
وکالت، کفالت از طرف کسی )داشتن یا دادن(

deputy
قائم مقام، جانشــین، نایب، معاون؛ نماینده، عضو 

هیأت نمایندگی؛ کفیل 
deputy chief

نایب رییس، معاون رییس
deputy director-general

معاون مدیرکل
deputy governor 

قائم مقــام رییــس کل بانک مرکــزی؛ معاون 
فرماندار، معاون استاندار

deputy head
معاون، معاون رییس

deputy-judge
قاضی علی البدل، قاضی جانشین 

deputy managing-director
معاون مدیرعامل 

deputy-mayor

معاون شهردار 
deputy minister 

معاون وزیر
Deputy Minister for Cooperative 
Affairs 

معاون وزیر در امور تعاون
deputy secretary-general 

معاون دبیرکل
deputyship

معاونت، دفتر معاونت 
deregistration 

لغو ثبت
deregulation 

حذف نظارت دولت؛ رفع محدودیت های قانونی؛ 
تســهیل مقررات، حذف مقررات دست و پاگیر، 
مقررات زدایی؛ خارج شــدن یــا خارج کردن از 

شمول قانون نظارت 
dereliction of duty

تخلــف از وظیفه، عدم انجــام وظیفه، قصور در 
انجام وظیفه 

derestrict 
رفع محدودیت، محدودیت زدایی

derivative 
مشتق، اشتقاقی، فرعی؛ اقتباسی

derivative plans
طرح های فرعی، طرح های جانبی 

derivative possession 
تصرف غیر مالکانه 

derivative products
محصوالت مشتق شده، محصوالت اشتقاقی

derivative title 
حق کسب شده به طور غیر مستقیم

derived
منتج شده، ناشی شده، برگرفته از 

derived demand
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تقاضای القایی
derived income

درآمد فرعی، درآمد جانبی 
derogation clause 

شرط فسخ یا نسخ قسمتی از قانون 
desalinization 

شیرین سازی، نمک زدایی )آب(
descendants 

اخالف، اعقاب، اوالد، فرزندان، نواده ها 
descending tax

مالیات نزولی
descriptive analysis

تحلیل توصیفی 
descriptive economics

اقتصاد توصیفی 
descriptive research 

پژوهش های توصیفی، تحقیقات توصیفی، تحقیق 
توصیفی

descriptive statistics
آمار توصیفی

descriptive studies
مطالعات توصیفی

descriptive survey 
پیمایش توصیفی، بررسی توصیفی

deseasonalization 
حذف آثار )تغییرات( فصلی، حذف نوسانات فصلی 
desegregation 

لغو تبعیض نژادی؛ عدم جدایی نژادها 
deselection 

رد صالحیت نامــزد انتخاباتــی، رد نامزدی، رد 
کاندیداتوری

desensitization
حساسیت زدایی، رفع حساسیت

desert 
ترک کردن، رها کردن؛ متروک، خالی از ســکنه؛ 

صحرا، بیابان، کویر
deserted

رها شده، متروک
deserted 

متروک، متروکه، رها شده 
deserted land

اراضی متروکه، زمین متروکه 
desertification 

بیابان زایی، کویرزایی
desertion

ترک انفاق؛ ترک کردن، رها کردن
deserve

مستحق بودن، سزاوار بودن، استحقاق داشتن 
deserved = deserving

مستحق، شایسته، سزاوار، برحق، درخور 
deserving

شایسته، مستحق، درخور، سزاوار 
design 

طراحی کردن، طرح کشــیدن، نقشــه کشیدن؛ 
طرح، نقشه، طراحی؛ قصد و نقشه

designate 
نام گذاری کردن، نامیدن؛ در نظر گرفتن، انتخاب 

کردن، نامزد کردن، معرفی کردن
designation 

نام، عنوان؛ نام گــذاری؛ گماردن، انتخاب کردن، 
انتصاب 

designation of origin
تعیین مبدأ تولید )محصول(

design engineer
مهندس طراح 

designing and implementing 
طراحی و اجرا 

desirability
پسندیدگی، مطلوبیت؛ سودمندی، ضرورت؛ فایده، 

ارزش 
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desirable
مطلوب، پسندیده، دلخواه

desire 
خواسته، تمنا، طلب، خواست؛ اشتیاق، عالقه 

desired changes 
تغییرات مطلــوب، تغییرات مــورد نظر، تغییرات 

دلخواه
desired result 

نتیجه مورد نظر، نتیجه دلخواه 
desk-bound

پشت میز نشین 
deskilling

مهارت زدایی، از دست دادن مهارت 
desk job

کار دفتری، شغل دفتری، شغل اداری
desk jobber

دالل سفارش ها 
desk research

تحقیق پشت میزی، پژوهش اسنادی 
desktop

روی میز، رومیزی 
deskwork 

کار اداری، کار دفتری 
despatch = dispatch

اعزام، گســیل، ارســال؛ اعزام کردن؛ به سرعت 
انجام دادن؛ شتاب، تعجیل؛ پیام

despatching = dispatching
توزیع کردن امکانات 

despite
با وجوِد، به رغِم، علی رغِم

despoil
تاراج کردن، چپاول کردن، غارت کردن 

despot
مستبد، خودکامه، خودرأی

despotic

مسبتدانه، ستمگرانه، ظالمانه؛ ستمگر 
despotic rule

حکومت مطلقه، حکومت استبدادی
despotism 

حکومت مطلقه، استبداد 
despot manager 

مدیر مستبد 
destabilization 

بی ثباتی،  بی ثباتــی،  ایجــاد  ثبــات،  تضعیــف 
بی ثبات سازی، برهم زدن ثبات

destabilize 
بی ثبات کردن، برهم زدن ثبات، متزلزل کردن

destabilized
بی ثبات، نامتوازن

destination 
مقصد؛ مقصود

destined
در نظر گرفته شده، مقدر؛ تخصیص یافته

destitution 
فقر، تهیدستی، تنگدستی 

destroy 
ویران کــردن، نابود کردن، از بیــن بردن، زایل 

کردن، بر باد دادن؛ کن فیکون کردن
destruction 

ویران سازی، تخریب، انهدام، نابودی 
destructive 

ویرانگر، نابود کننده، مهلک، مخرب، زیان بار 
destructive criticism 

نقد مخرب 
destructuring 

ساختارزدایی، بر هم زدن ساختار، ساختارشکنی
detach

جدا کردن، ســوا کردن، باز کردن )از هم(؛ اعزام 
کردن 

detachable
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جدا شدنی، قابل جدا کردن، قابل افراز 
detachment 

جدا سازی، تفکیک؛ بی طرفی، بی تفاوتی 
detailed

تفصیلــی، جزء به جزء؛ مفصل، جامع، مشــروح، 
مبسوط، به تفصیل

detailed design
طرح تفصیلی، طرح جامع، طرح تفضیلی

detailed executive schedule 
برنامه اجرایی تفصیلی 

detailed information 
اطالعات مبســوط، اطالعات جامــع، اطالعات 

تفصیلی 
detailed plan

طرح تفصیلی، طرح جامع، نقشه جامع
detailed regulations = executive 
bylaw

آیین نامه اجرایی، آیین نامه تفصیلی 
detailed report

گزارش تفصیلی 
detailed review

بررسی تفصیلی، بررسی جامع 
detailed statement 

صورت وضعیت تفصیلی
detailed statistics

جزئیات آماری، آمار تفصیلی
details 

جزئیات، تفاصیل، جزئیات امر، ریز موضوع
detective = detector 

بازپرس، کارآگاه، مفتش؛ پلیس قضایی
detension 

تنش زدایی
détente 

تنش زدایی، تشنج زدایی، رفع تنش
detention 

توقیف، دستگیری، بازداشت 
detention pending trial 

توقیف احتیاطی 
deter

بازداشتن، منع کردن، منصرف کردن 
determinant 

تعیین کننده، عامل تعیین کننده، تأثیرگذار
determination 

عزم، تصمیم؛ تعیین؛ قاطعیت؛ مشــخص کردن؛ 
تشخیص

determination coefficient 
ضریب تشخیص

determine 
تعیین کردن؛ تصمیم گرفتن

determined 
قاطع، مشخص، قطعی؛ مصمم

determinism 
جبرگرایی، تقدیرگرایی؛ اصل حتمیت

determinist
جبرگرا، جبری مسلک

deterrent 
عامل بازدارنده 

deterrent measures 
اقدامات بازدارنده، تدابیر بازدارنده 

deterring 
بازدارنده 

deterring forces
نیروهای بازدارنده 

detinue
غصب، تصرف غیر قانونی؛ دعوی خلع ید )اموال 

منقول(
detriment 

زیان، ضرر، آسیب
detrimental 

زیان بخش، مضر، زیان آور
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devaluation 
تنزل نــرخ، کاهش نرخ؛ تقلیــل ارزش، کاهش 

ارزش اسمی 
devastating

ویرانگر، مخرب 
developed
توسعه یافته، پیشرفته، شکل یافته، مترقی، شکوفا 
developed countries 

کشورهای توسعه یافته 
developed economies

اقتصادهای توسعه یافته
developers 

آبادگران، ساختمان سازان، مسکن سازان؛ شرکت های 
عمرانی؛ توسعه دهندگان

developing 
در حال توسعه، رو به رشد، رو به توسعه

developing countries 
کشورهای در حال توسعه، کشورهای رو به رشد 
developing economies 

اقتصادهای در حال توسعه، اقتصادهای رو به رشد 
development 

توسعه، توســعه یافتگی، عمران؛ محله )شهری(، 
منطقه، شهرک نوساز؛ تدوین، تبیین؛ گسترش، 
پیشــرفت؛ تحول، رخداد، جریــان؛ جریانات، 

تحوالت ]در جمع[؛ بالندگی، اعتال، تعالی
development act

قانون توسعه 
Development Action Plan (DAP)

برنامه اقدام توسعه
development advisory board 

هیأت مشورتی توسعه، کمیته رایزنی توسعه 
development agency 

بنگاه توسعه، بنگاه دست اندرکار توسعه 
development agents 

عامالن توسعه، توسعه گران، کارگزاران توسعه 

development aid 
کمک به توســعه، کمک توســعه ای؛ کمک های 
توســعه ای، کمک های ویژه توسعه ]در جمع؛ 

معمواًل از نوع مالی[
developmental functions 

کارکردهای توسعه ای
development alternatives

راهکارهای توسعه، گزیدارهای توسعه، رویکردهای 
مختلف توسعه، بدیل های توسعه

development area
ناحیه در حال توسعه و عمران 

development assistance 
کمک های توســعه ای، کمک های ویژه توســعه 

]معمواًل از نوع فنی و منابع و غیره[
development assistance commit-
tee

کمیسیون کمک به توسعه، کمیته کمک به توسعه 
development budget 

بودجه عمرانی
development economics

اقتصاد ناظر بر توسعه؛ اقتصادشناسی توسعه
development economists

اقتصاددانان توسعه 
development education 

توسعه آموزی، آموزش توسعه، تعلیم توسعه 
development entrepreneur 

کارآفرین توسعه
development experts 

صاحب نظران توسعه، کارشناسان توسعه 
development finance 

پشتیبانی مالی توســعه، تأمین مالی فعالیت های 
عمرانی

development from below
توسعه از پایین، توسعه مشارکتی 

development fund
صندوق توسعه 
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development funding 
تأمین منابع مالی توسعه 

development horizon 
افق توسعه

development index = develop-
ment indicator

شاخص توسعه 
development inputs

نهاده های  منابع توســعه، دروندادهای توســعه، 
توسعه

development model
الگوی توسعه

development objectives
اهداف توسعه 

development-oriented 
توسعه گرا 

development paradigm
دیدمان توسعه، پارادایم توسعه، الگوی توسعه

development partners 
شــرکای توســعه، همیاران توســعه، هم پیمانان 

توسعه، یاران توسعه 
development pattern 

انگاره توسعه، الگوی توسعه
development phase

مرحله توسعه، فاز توسعه
development plan 

طرح توسعه 
development planning 

برنامه ریــزی توســعه، برنامه ریــزی عمرانــی، 
برنامه ریزی برای توسعه 

development pole 
قطب توسعه، کانون توسعه 

development practitioners
کارگزاران توسعه، مجریان توسعه، دست اندرکاران 

توسعه، عامالن توسعه

Development Promotion Com-
mittee 

کمیته ترویج توسعه
development rate 

ضریب توسعه یافتگی، نرخ توسعه )یافتگی(
development roadmap

نقشه راه توسعه، ره نگار توسعه
developments

تحــوالت، رخدادها، جریانــات، اتفاقات؛ مناطق 
مسکونی )نوساز(

development specialist 
متخصص توسعه

development stage
مرحله توسعه، مرحله رشد و پیشرفت

development studies
مطالعات توسعه 

development theory
نظریه توسعه 

development utopia
آرمان شهر توسعه

Development Vision Plan = De-
velopment Prospective Plan

سند چشم انداز توسعه
device

وسیله، ابزار، حربه؛ دستگاه؛ تدبیر، تمهید، ترفند، 
نقشه، شگرد 

devise 
مال الوصایــه )غیر منقــول( ]حقــوق[، به ارث 
گذاشــتن مال غیر منقول؛ طرح ریختن، تدبیر 

کردن، اندیشیدن
devolution 

تفویض، واگذاری، انتقال 
devolve
محول کردن، سپردن، واگذار کردن؛ منتقل کردن
devote

وقف کردن، تخصیص دادن، اختصاص دادن
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devoted 
صمیمی، مخلص، بی دریغ، پر شــور؛ مخلصانه؛ 

فداکار، از خود گذشته
devotion 

اخالص، فداکاری، از خود گذشــتگی؛ دلبستگی، 
پای بندی، ایثار، وقف

diagnosis 
تشخیص

diagnostic 
تشخیصی

diagnostic evaluation 
ارزشیابی تشخیصی

diagnostic studies 
مطالعات تشخیصی

diagram 
نمودار، شکل، شکل نموداری 

dialectic
روش جدلی، دیالتیک؛ مناظره؛ احتجاج، استدالل 

]در جمع[
dialectical materialism 

مادی گرایی جدلی
diarizing

تنظیم امور جاری
diary

دفتر یادداشت روزانه، دفتر سررسید 
diary bill 

دفتر سررسید بروات، دفتر یادداشت روزانه 
dichotomous

دو ارزشی، دوگانه، دو شعبه؛ دو مقوله ای 
dichotomy 

دوگانگی، انشعاب، دوشاخگی، دودستگی
dictate 

دیکته کردن، تحمیل کردن، به زور قبوالندن
dictated

فرمایشی، دستوری، تحمیلی، آمرانه

dictator
دیکتاتور، مستبد، قلدر، زورگو

dictatorship
دیکتاتوری، استبدادی، خود کامگی، قلدری

die-hard opponent 
مخالف سرسخت 

diet
جیره غذایی، رژیم غذایی؛ غذا، خوراک

dietetics
علم تغذیه 

dietician 
متخصص تغذیه، کارشناس تغذیه 

difference 
تفاوت، فرق، اختالف، مابه التفاوت، تفاضل

difference estimation 
برآورد تفاضلی، برآورد تفاوت ها 

different
متفاوت، گوناگون، مختلف، متمایز 

differentia 
وجه امتیاز، وجه ممیزه، صفت ممیزه

differential
تفاضلی، افتراقی؛ اختالفی؛ متفاوت، متمایز 

differential advantage 
امتیاز بارز، مزیت ممیزه، ویژگی متمایز

differential cost
هزینه تفاضلی، هزینه نهایی

differential costing
هزینه یابی تفاضلی 

differential equation 
معادله فاصله ای 

differential piece rate
نرخ کارمزدی تفاضلی 

differential pricing 
قیمت گذاری تبعیضی 

differential rate of interest 
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نرخ بهره متفاوت، تفاوت نرخ بهره 
differentiate 

تمایز قائل شدن، فرق گذاشتن، تفاوت گذاشتن
differentiated products 

محصــوالت متفــاوت، محصــوالت نامشــابه، 
محصوالت متمایز

differentiation 
تمایز،  تفکیــک،  فاصله گیــری، مشــتق گیری؛ 

مابه التفاوت
differentiation strategy

راهبرد تمایز، راهبرد متمایز سازی
different-thinker

دگراندیش
diffusion 

انتشار، نشر، اشاعه، پراکنش
diffusion theory of taxation 

نظریه انتشار مالیات بندی 
digital 

ارقامی، رقمی؛ رقومی، دیجیتالی؛ اینترنتی
digital branding

برندسازی دیجیتالی، برندسازی مجازی
digital divide 

شکاف دیجیتالی، شکاف رقومی
digital economy 
اقتصاد رقومی، اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد اینترنتی
digital marketing

بازاریابی  رقومی،  بازاریابــی  دیجیتالی،  بازاریابی 
مجازی

digital revolution
انقالب دیجیتالی، انقالب اینترنتی

digital society 
جامعه دیجیتالی 

dignified 
موقر، متین، باوقار، واالمرتبه 

dignity 

شأن، منزلت، قدر، وقار، عزت، کرامت
dike

سد کوتاه 
dilatory 

مســامحه کار، کم تحرک، ُکند؛ تأخیری، بازدارنده 
]عمل، روش[

dilatory motion 
پیشنهاد تعویق )الیحه(

dilemma 
دوراهی، مخمصه، وضعیت دشوار 

diligence 
پشتکار، جدیت، پایمردی، همت 

diligent 
کوشا، ساعی، سخت کوش، جدی 

diminish
کاهش دادن، کاســتن از، تحلیل بــردن؛ تقلیل 

یافتن 
diminishing 

نزولی، کم شونده، کاهش یابنده 
diminishing growth 

رشد منفی، رشد نزولی
diminishing piece rate 

نرخ کارمزدی نزولی 
diminishing return

بازده نزولی 
diminishing return law 

قانون بازده نزولی 
diminishing utility 

مطلوبیت نزولی
diploma 
دیپلم، دیپلمه، مدرک دیپلم؛ مدرک، گواهی نامه

diplomacy 
تدبیر،  سیاســت مداری،  دیپلماسی،  سیاست،  فن 

کاردانی؛ مهارت سیاسی 
diplomaism 
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مدرک گرایی
diploma orientation

مدرک گرایی
diploma orientation disease

تب مدرک گرایی، بیماری مدرک گرایی 
diploma-oriented

مدرک گرا
diplomat = diplomatist

سیاست مدار، دیپلمات 
diplomatic body 

هیأت نمایندگی سیاسی
diplomatic compliments 

تعارفات سیاسی
diplomatic corps 
هیأت نمایندگان سیاسی، هیأت نمایندگی سیاسی
diplomatic immunity 

مصونیت سیاسی
diplomatic representative

نماینده سیاسی
diplomatic service 

کادر سیاسی
direct 

مســتقیم، بالفصل، بالواســطه؛ هدایت کردن، 
راهنمایی کردن، سرپرستی کردن؛ آنی، فوری؛ 

شخصًا، شخصی
direct action 

اقدام مستقیم 
direct advertising 

تبلیغ مستقیم
direct benefit 

نفع مستقیم، سود مستقیم
direct cause 

علت اصلی، علت اساسی 
direct collection 

وصول مستقیم

direct costing 
هزینه یابی مستقیم

direct damage 
خسارت مستقیم

direct debit 
پرداخت مستقیم بدهی 

direct democracy 
مردم ساالری مســتقیم، دخالت مستقیم مردم در 

تصمیم گیری ها
directed

جهت دار، هدایت شده، هدفمند، جهت دهی شده؛ 
تکلیفی

directed change
تغییر هدفمند

directed credits 
اعتبارات تکلیفی

directed facilities 
تسهیالت تکلیفی

directed policies 
سیاست های جهت دار، سیاست های هدایت شده 
directed price 

قیمت تکلیفی
directed tax

مالیات تکلیفی
direct evidence

ادله و مدارک مستقیم
directing 

هدایت، جهت دهی 
direct investment 

سرمایه گذاری مستقیم
direction 

هدایت، رهبری؛ دســتورالعمل ]در جمع[؛ جهت، 
مسیر، جهت گیری؛ سمت و سو 

directive 
رهنمود، دســتور، امریه؛ ارشــادی؛ جهت دهنده؛ 
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آمرانه؛ هدایتی 
directive counseling 

مشاوره ارشادی
directive interview

مصاحبه هدایت شده 
directive method 

شیوه آمرانه، روش دستوری، روش فرمایشی 
directly 

مستقیمًا، بالواسطه؛ فوری
direct mail 

فروش کاال از طریق پست 
direct marketing 

بازاریابی مســتقیم، بازاریابی بالواسطه، بازاریابی 
بی واسطه

director 
مدیر؛ کارگردان؛ رییس

directorate 
مدیریت، مقام مدیریت، پست مدیریت

director at large 
مدیر غیر اجرایی، مدیر غیر موظف

director-general 
مدیرکل 

director qualification shares 
سهام وثیقه مدیران 

director remuneration 
حق الزحمه مدیران، جبران خدمت مدیران 

directorship
مقام مدیریت، ریاست؛ دوره مدیریت 

directory 
دفترچه راهنما، کتابچه راهنما، فهرســت راهنما، 

دفتر راهنما
direct ownership 

مالکیت مستقیم، مالکیت بالواسطه
direct production 

تولید بی واسطه، تولید مستقیم

direct proof
دلیل قاطع، بینه صریح و مستقیم

direct selling 
فروش بی واسطه 

direct stock ownership 
مالکیت مستقیم سهام، مالکیت شخصی سهام

direct subsidy 
یارانه مستقیم

direct superior 
سرپرست مستقیم، مافوق بالفصل

direct tax
مالیات مستقیم

direct taxation 
مالیات بندی مستقیم

direct taxation law = direct taxa-
tion act

قانون مالیات های مستقیم
dirt road 

جاده خاکی
dirty money

پول نامشروع 
disability 

ناتوانی، از کار افتادگی، معلولیت؛ عدم صالحیت، 
عدم اهلیت، حجر ]حقوق[

disability benefits 
مقرری معلولیت، مســتمری معلولیت؛ مقرری از 

کار افتادگی 
disability charge

غرامت نقص عضو، غرامت از کار افتادگی
disability insurance 

بیمه از کار افتادگی
disability pension = disablement 
pension

حقوق از کار افتادگی، مستمری از کار افتادگی
disability premium waiver insur-
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ance 
حق بیمه در صورت از کار افتادگی

disabled
معلول، ناتوان، از کار افتاده؛ فاقد صالحیت، فاقد 

اهلیت ]حقوق[
disablement 

معلولیت، از کار افتادگی، ناتوانی، عجز
disablement benefit 

مستمری از کار افتادگی، مقرری از کار افتادگی
disablement insurance 

بیمه از کار افتادگی
disablement pension insurance 

بیمه مستمری از کار افتادگی
disabling statute 

قانون بازدارنده، قانون محدود کننده
disabuse 

رفع شبهه، شبهه زدایی، از اشتباه در آوردن 
disadvantage

نقص، اشکال، کمبود، کاستی، کمداشت، وضعیت 
نامطلوب، عیب، نقطه ضعف؛ مضرت، خسارت 
disadvantaged

محروم، فقیــر، نابرخوردار، بی بهــره، بی نصیب؛ 
محرومین ]با حرف اضافه the در ابتدا[ 

disadvantaged areas 
مناطق محروم، مناطق نابرخوردار

disadvantaged groups 
گروه های محروم، اقشار محروم 

disadvantaged majority 
اکثریت محروم یا نابرخوردار

disadvantageous
نامساعد، نامطلوب، ناسازگار، زیان آور

disadvantages
معایب، نواقص، نقاط ضعف 

disaffection 
نارضایتی، مخالفت؛ طغیان، سرکشی

disaggregation 
تفکیک، جداسازی، انفکاک

disaggregation of data 
تفکیک اطالعات

disagreement 
اختالف، اختالف نظر، عدم توافق، مخالفت 

disagreements settlement = dis-
pute settlement

حل و فصل اختالفات 
disallow 

رد کردن، مردود دانستن، مجاز ندانستن 
disapproval 

مخالفت، نارضایتی؛ عدم تأیید، عدم رضایت
disapprove 

عدم موافقت، موافقت نکردن، رد کردن
disaster 

بال، مصیبــت، فاجعه؛ واقعه ناگــوار، حادثه غیر 
مترقبه

disaster area
ناحیه مصیبت زده، منطقه آسیب دیده از حادثه

disaster relief
کمک به آســیب دیــدگان، برنامه امداد آســیب 

دیدگان 
disastrous 

مصیبت بار، فاجعه آمیز
disavow

انکار کردن، نپذیرفتن، رد کردن 
disavowal 

رد، انکار
disband

از هم پاشیدن، فروپاشیدن؛ منحل کردن؛ منحل 
شدن 

disbanded
منحله، منحل شده، از هم پاشیده 

disbandment 
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از هم پاشیدگی، فروپاشی
disbar

ممنوع الوکاله کردن، سلب صالحیت وکیل 
disbarred 

ممنوع الوکاله 
disbelief 

بی اعتقادی، ناباوری
disburse 

پرداختن، خرج کردن، واریز کردن
disbursement 

پرداخت اعتبار؛ پرداخــت، پرداخت نقدی، واریز؛ 
خرج

disbursement account 
حساب هزینه های متفرقه 

disbursement officer 
مأمور پرداخت، پایور پرداخت 

disbursement of net profits 
پرداخت یا واریز سود ویژه 

discharge 
آزاد کردن؛ تبرئــه، مفاصا، تصفیه، پرداخت؛ ادای 

دین؛ تخلیه؛ بازپرداخت؛ اخراج؛ برکنار کردن 
discharged bankrupt

ورشکسته برئ الذمه 
discharged member

عضو اخراج شده
discharge of bankrupt 

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 
discharging a member 

اخراج عضو 
discharging wharf = discharging 
quay 

اسکله تخلیه 
disciplinarian 

طرفدار نظم و انضباط 
disciplinary 

انضباطی، انتظامی، تنبیهی؛ رشته علمی، )مربوط 
به( رشته )علمی(

disciplinary actions 
تدابیر  تنبیهــی،  اقدامات  انضباطــی،  اقدامــات 

انضباطی
disciplinary board 

هیأت تأدیبی، شورای انضباطی 
disciplinary dismissal 

عــزل انضباطــی، اخــراج انضباطــی، برکناری 
انضباطی

disciplinary force
disciplinary measure

اقدام انضباطی
disciplinary offence 

تخلف انضباطی
disciplinary penalties 

تنبیهات انضباطی، جرایم انضباطی
disciplinary punishment 

کیفر تأدیبی
disciplinary responsibility 

مسئولیت انضباطی
discipline 

تنبیه کردن، تأدیب؛ تنبیه انضباطی، نظم، انضباط؛ 
رشته، رشته علمی

disciplined 
مقرراتی، منضبط، منظم، مرتب

discipline-oriented 
رشته گرا، رشته محور؛ انضباط گرا، منضبط

disclaim 
انکار کــردن، رد کردن؛ ترک دعوا کردن، از ادعا 

صرف نظر کردن ]حقوق[
disclaimer 

رد، انکار، تکذیب؛ اعراض از حق، ســند اعراض، 
ترک دعوا ]حقوق[

disclaim responsibility 
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سلب مسئولیت کردن 
disclose 

افشاسازی، افشا کردن؛ برمالسازی، علنی کردن؛ 
در معرض دید عموم قراردادن

disclosure 
شفاف سازی، افشا؛ جامع و گویا بودن صورت های 

مالی 
disclosure statement 

اظهارنامــه ثبت شــرکت، اظهارنامه مالی، اعالم 
کتبی وضع مالی شرکت، افشائیه

discommodity 
کاالی ناسودمند، کاالی غیر مفید 

disconnected 
قطع شــده، بریده بریده، منقطــع؛ بی ربط؛ قطع 

ارتباط شده
disconnection 

قطع، جدایی، انفصال؛ قطع رابطه؛ عدم ارتباط 
discontent 

ناخشنودی، نارضایتی؛ گله، شکایت 
discontented 

ناخرسند، ناخشنود، ناراضی، گله مند، شاکی
discontinuity 

گسستگی، عدم تداوم، گسیختگی، انقطاع؛ فاصله، 
گسل، گسست

discord 
ناسازگاری، اختالف 

discordance 
عدم توافق، اختالف؛ ناهماهنگی، ناهمخوانی

discordant 
ناسازگار، ناهمخوان، مخالف، ناهماهنگ

discount 
تخفیف، تنزیل؛ تخفیف دادن، با تخفیف فروختن؛ 

دست کم گرفتن، جدی نگرفتن؛ تنزیل دادن 
discountable

قابــل تخفیف، قابل تنزیــل، تخفیف دار، تخفیف 

بردار
discount bank

بانک تنزیالت 
discount broker 

واسطه تنزیل؛ کارگزار پاره خدمت 
discounted cash flow 

تنزیل نقدینه، تنزیل جریان نقدی
discounter

تنزیل دهنده 
discount for cash 

تخفیف خرید نقدی 
discount house 

مؤسسه تنزیل 
discounting 

اعمال تخفیف، تخفیف قائل شدن 
discount market 

بازار تنزیل اوراق بهادار 
discount method 

شیوه تنزیل
discount note 

صورت اسناد مورد تنزیل
discount on purchase 

تخفیف خرید 
discount rate 

نرخ تنزیل، تعرفه تنزیل
discounts allowed 

تخفیف های منظور شده، تخفیفات ممکن 
discounts received 

تخفیف های اخذ شده 
discount store = discount shop

فروشــگاه تخفیف دار، مغازه ارزان فروش؛ حاجی 
ارزانی

discount terms 
شرایط تنزیل

discount window 
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گیشه تنزیل، باجه تنزیل
discourse 

گفتمان؛ مقال، گفتار
discourse analysis 

تحلیل گفتمان، گفتمان کاوی
discourse theory 

نظریه گفتمان 
discovery

کشف، اکتشاف؛ پیدا کردن؛ پیدا شدن
discovery period

دوره بازیابی، دوره کشف
discredited 
بی اعتبار، فاقد اعتبار، از اعتبار ساقط شده، نامعتبر
discreet 

با بصیرت، محتاط، رازدار؛ محتاطانه
discrepancy 

اختالف )حساب(؛ تفاوت، فرق، مغایرت 
discrepancy of account 

اختالف حساب، مغایرت حساب، اشتباه حساب 
discrete

ناپیوسته، ناهمبسته، نامتصل، گسسته
discrete distribution

توزیع ناپیوسته
discretion 

صالحدید، تشخیص، اختیار، آزادی عمل؛ بصیرت، 
نظر، رأی، مصلحت، صوابدید 

discretionary 
مصلحتــی، اختیاری، بنــا به تشــخیص، بنا به 
صالحدید  حســب  عنداللــزوم،  صالحدیــد، 

شخصی؛ تعزیری، تعزیراتی 
discretionary accruals 

اقالم تعهدی اختیاری 
discretionary buying power

قدرت خرید اختیاری
discretionary correction 

تعزیر؛ تعزیرات ]در جمع[
discretionary funds 

وجــوه اختیاری، وجــوه در اختیــار، وجوه تحت 
صالحدید

discretionary income
درآمد قابل خرج 

discretionary power 
آزادی عمل، حق اعمال قضاوت شخصی، قدرت 

اعمال نظر
discretionary pricing 

قیمت گذاری اختیاری، قیمت گذاری مصلحتی
discretionary punishment = dis-
cretionary corrections

تعزیرات حکومتی
discretionary punishment law

قانون تعزیرات حکومتی
discretionary trust 

امین اختیاری
discretion of general meeting 

نظر مجمع عمومی
discriminate

تشخیص دادن، تمیز دادن، فرق قائل شدن
discrimination 

تبعیض؛ تشخیص، قوه تمیز؛ تفاوت گذاری
discriminatory 

تبعیض آمیز، ناروا، تبعیضی
discriminatory discharge 

اخراج تبعیض آمیز )اعضــای اتحادیه ها(، اخراج 
ناروا

discriminatory provisions 
شروط تبعیض آمیز، شرایط تبعیض آمیز

discriminatory treatment 
رفتار تبعیض آمیز 

discussion conference 
مناظره 
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discussion forum
جلسه بحث و تبادل نظر 

discussion group
گروه بحث، گروه مباحثه 

discussion paper
گزارش مذاکرات، گزارش کارشناسی 

disease
بیماری، ناخوشی، مرض

diseased 
بیمار، مریض، ناخوش؛ معلول، علیل

diseconomies
تبذیرها، جریان های خالف صرفه جویی، زیان های 
از عدم صرفه جویی، عدم صرفه جویی  ناشــی 

اقتصادی؛ زیاده خرجی ها
diseconomies of scale 
زیان های ناشی از عدم صرفه جویی های مقیاس 
diseconomy 

عدم صرفه جویی )اقتصادی(، زیان ناشــی از ابعاد 
تولید؛ تبذیر، فقدان صرفه جویی، زیاده خرجی

disembark
تخلیه کردن، خالی کردن؛ پیاده شدن ]از هواپیما 

و کشتی[
disenfranchisement 

سلب حق، سلب مزیت، محرومیت از حق یا امتیاز، 
محرومیت از شرکت در انتخابات، محرومیت از 

حق انتخاب نماینده 
disengagement from cooperatives 

عدم دخالت در امور تعاونی ها
disentailing deed

سند ابطال نیابت و جایگزینی 
disentanglement 

گره گشایی؛ گشوده شدن؛ فرجی حاصل شدن 
disequilibrium

عدم تعادل، عدم توازن، بی ثباتی، تزلزل، ناپایداری 
disforestation 

جنگل زدایی، قطع اشجار جنگل 

disfranchisement 
محرومیت از حق )رأی(، سلب حق

disguised 
مبدل، پنهانی، مخفی؛ پوشیده، پشت پرده 

disguised employment 
اشتغال کاذب، اشتغال پنهان 

disguised inflation 
تورم پنهان 

disguised supports 
حمایت های پشت پرده 

disguised underemployment 
کم اشتغالی پنهان، اشتغال ناقص پنهان 

disguised unemployment 
بیکاری پنهان 

dishoarding 
کاهش ذخایر؛ از احتکار در آوردن 

dishonest 
نادرست، دغل، دغل باز، ریاکار، متقلب، فریب کار

dishonestly 
ریاکارانه، فریب کارانه 

dishonesty 
دغل بازی، ریــاکاری، تقلب؛ فریــب کاری؛ عدم 

صداقت
dishonor 

نکول کــردن، برگشــت دادن، برگشــت زدن؛ 
خــودداری کــردن از پرداخت )چــک(؛ ننگ، 

بدنامی
dishonorable 

فرومایه، پست، رذل
dishonor an agreement 

نقض عهد کردن، پیمان شــکنی کردن، زیر قول 
خود زدن، بدعهدی کردن

dishonored 
نکول شده، بد حساب، بد حسابی

dishonored bill = dishonored 
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draft
برات نکول شده، برات نکولی 

dishonoring a bill 
نکول برات

disillusion 
رفع شبهه، آگاه سازی؛ سرخوردگی؛ ناامیدی

disincentive 
ضد انگیزه، مایه دلسردی، اقدام دلسرد کننده 

disinclination 
بی میلی، اکراه، عدم تمایل، بی رغبتی

disincorporated 
محروم از امتیازات صنفی و اتحادیه ای

disinfestations 
انگل زدایی، دفع آفات 

disinflation 
تورم زدایی، ضد تورم، تورم کاهی

disinformation 
اخبار جعلی، اطالعات نادرســت؛ دادن اطالعات 

گمراه کننده و غلط
disinherit 

از حق ارث محروم کردن، محرومیت از ارث
disinheritance 

محرومیت از ارث
disinherited 

محروم از ارث
disintegration 

فروپاشی، اضمحالل، تجزیه؛ تفکیک؛ تالشی
disinterested 
بی عالقه، بی میل؛ بی غرض، بی طرف؛ غیر ذی نفع
disintermediation 

حذف واســطه، واسطه زدایی، حذف واسطه گری، 
حذف داللی

disinvestment 
مایه  از  منفی؛  ســرمایه برداری، ســرمایه گذاری 
خرج کردن، از جیب خــوردن؛ عدم جایگزینی 

سرمایه ها؛ از موجودی مصرف کردن؛ واگذاری 
سرمایه

dislocation 
جا به جایی؛ بی نظمی، نا به سامانی

dismantle 
برچیــدن، جمع کــردن، از دور خارج کردن، خلع 

ید کردن 
dismember

از عضویت اخراج کردن؛ تجزیه کردن، جدا کردن 
dismemberment 

انفصال از عضویت، اخــراج از عضویت؛ تجزیه، 
جدا سازی

dismiss 
اخراج کردن، معزول کــردن، منفصل کردن )از 

خدمت(
dismissal 

انفصال از خدمت، عزل، برکناری، اخراج
dismissal approval 

تأیید حکم عزل، تأیید حکم انفصال
dismissal authority

مرجع اخراج؛ مجوز عزل
dismissal compensation

بازخرید سوابق خدمت )فرد معزول(
dismissal from employment 

اخراج از کار، اخراج از خدمت 
dismissal from membership 

اخراج از عضویت 
dismissal motion 

پیشنهاد اخراج، پیشنهاد عزل
dismissal of charge

رد اتهام
dismissal of officers 

عزل مسئولین
dismissal pay

مــزد خاتمه خدمت، مزد انفصــال، وجه بازخرید 
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خدمت
dismissal record

سابقه عزل، سابقه اخراج 
dismissed 

معزول، عزل شده، برکنار شده، اخراجی 
dismission of books 

رد دفاتر 
disobedience 

تمرد، نافرمانی، عدم تمکین؛ نشوز ]حقوق[
disobedient 

متمرد، سرکش
disobliging 
فاقد حس همکاری، ناتوان از همکاری؛ بی اعتنا 
disorder 

بی نظمی، آشــفتگی، نا به ســامانی؛ اغتشــاش؛ 
اختالل، ناراحتی، بیماری 

disordered
بی نظــم، نا به ســامان، به هم ریخته، آشــفته؛ 

ناراحت، بیمار 
disordered market

بازار آشفته، بازار پر هرج و مرج
disorganization 

بــی ســر و ســامانی، بی نظمی، بی ســازمانی، 
مختل ســازی؛ انحالل ســازمان یا تشکیالت؛ 

آشفتگی، اختالل، به هم ریختگی
disorganized 

نا به ســامان، بی برنامه، نامرتب، نامنظم، به هم 
ریخته

disorientation 
سردرگمی، آشفتگی، سرگردانی

disparity 
نابرابری، اختالف؛ عدم مشابهت، ناهمخوانی

disparity of rates 
اختالف نرخ ها، نابرابری نرخ ها 

dispatch = despatch 

ارسال، اعزام، گسیل؛ انجام سریع، توزیع امکانات
dispatch note 

سند حمل؛ یادداشت ارسالی؛ حکم اعزام
dispensable 

قابل چشم پوشی، قابل اغماض؛ غیر ضروری
dispensary 

درمانگاه 
dispensation with procedures = 
deformalization

ترک تشریفات
dispersed 

پراکنده، متفرق
dispersed settlement 

سکونتگاه پراکنده 
dispersion 

پراکندگی، تفرق
displaced

بی کار و زندگی، آواره؛ جا به جا شده 
displacement 

جا بــه جایی، تغییر مــکان؛ جایگزینــی؛ جا به 
جا سازی

displacement effect 
اثر جا به جا سازی

display 
ویترین؛ نمایش؛ نشان دادن، به نمایش گذاشتن، 

در معرض دید قراردادن
disposable 

دور انداختنی، دور ریختنی؛ مصرف شدنی، یکبار 
مصرف

disposable facilities 
تسهیالت قابل واگذاری یا قابل انتقال 

disposable income 
درآمد حقیقی، درآمد خالص، درآمد قابل تصرف

disposal 
دفــع )زباله(؛ انتقال یا واگذاری )ملک(؛ اختیار؛ رد 
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کردن، آب کردن ]کاال[
disposal of benefit and loss 

تقسیم سود و زیان 
disposal of surplus assets 

واگذاری دارایی های مازاد 
disposal unit 

دستگاه زباله خردکنی 
disposal value 

ارزش واگذاری، ارزش اسقاط
disposition 

اختیار؛ حق استفاده، حق تصرف؛ گرایش، تمایل؛ 
خلق و خو؛ فیصله، انتقال مال 

disposition of loss 
جبران زیان 

disposition right 
حق انتقال، حق واگذاری

dispositions 
مقررات 

dispossess 
ســلب مالکیت کردن، خلع یــد کردن، از تصرف 

در آوردن
dispossession 

خلع ید، تصرف، مصادره، سلب مالکیت
dispossession by limitation 

خلع مالکیت بر اثر مرور زمان 
disproduction 

تولید منفی، ضد تولید 
disproof 

رد، تکذیب، انکار
disproportionate

نامتناسب، خارج از اندازه، بی تناسب، بی رویه
disprove 

انکار کردن، رد کردن، تکذیب کردن 
disputable 

قابل تردید، قابل بحث، نامعلوم، تردید بر انگیز

dispute 
بحث، مباحثه، مشاجره، اختالف، منازعه، مناقشه، 

ستیزه، جر و بحث
disputed 

مــورد بحث، مورد مناقشــه، موضــوع اختالف، 
موضوع دعوی، مورد اختالف

disputed issue
موضوع مورد مناقشه، موضوع مورد بحث

disputed matters 
موارد مورد اختالف، امور مورد اختالف 

disputes
اختالفات، مناقشات

dispute settlement 
حل اختالف، حل و فصل اختالفات 

dispute settlement authorities 
مراجع حل اختالف 

dispute settlement council 
شورای حل اختالف 

disqualification 
عدم صالحیت، رد صالحیت، ســلب صالحیت، 

سلب شرایط؛ عدم احراز صالحیت 
disqualification for membership 

از دست دادن صالحیت یا شرایط عضویت، فاقد 
شرایط یا صالحیت عضویت 

disqualification to use 
عدم صالحیت اقامه دعوا

disqualified 
رد صالحیت شده؛ فاقد شرایط و صالحیت الزم؛ 
فاقد صالحیت، احراز صالحیت نشــده، سلب 

صالحیت شده 
disqualified member 

عضو فاقد شــرایط، عضو احراز صالحیت نشده، 
عضوی که شــرایط عضویت را از دســت داده 

باشد، عضو سلب صالحیت شده
disqualifying circumstances 

شرایط یا موارد سلب صالحیت 
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disruption 
اختالل، بی نظمی، آشوب، ناآرامی

disruptive 
مخل، مخرب؛ اخالل گر

disruptive innovation 
نوآوری هنجارشکن 

dissatisfaction 
ناخشنودی، نارضایتی، عدم رضایت 

dissatisfied
ناخشنود، ناراضی، گله مند

dissatisfiers
عوامل ایجاد نارضایتی، عوامل نارضایتی

dissaving
از مایه خوردن، تبذیر کردن، از کیسه خوردن 

disseism
تصرف عدوانی

dissemination
اشاعه، نشر، پراکنش

dissent
اختالف عقیده، اعالم مخالفت، ابراز مخالفت

dissenter
مخالف، معارض

dissenting creditors
بستانکاران معارض، طلبکاران مخالف

dissenting opinion 
رأی مخالف، نظر مخالف

disservice 
آزار و اذیت، زیان رسانی

dissidence 
مخالفت، اختالف عقیده 

dissident 
ناراضی، مخالف، معاند، معارض

dissimilarities 
اختالفات، وجوه اختالف، وجوه افتراق، تفاوت ها

dissimilarity 

عدم تشابه، اختالف، تفاوت، افتراق
dissimulation 

تظاهر، ریا، تزویر، فریب؛ وانمود
dissimulator 

متظاهر، مزور، ریاکار 
dissipation 

تفریط، افراط
dissociation 
فسخ شراکت؛ جدایی، تفکیک، تمایز؛ قطع رابطه 
dissolution 
انحالل، تجزیه؛ فسخ؛ فروپاشی، از هم گسیختگی
dissolution announcement 

اعالم انحالل
dissolution notification 

آگهی انحالل، اطالعیه انحالل
dissolution of company

انحالل شرکت 
dissolution of partnership 

لغو مشارکت، فسخ شراکت 
dissolution plan 

طرح انحالل
dissolution without liquidation 

انحالل بدون تصفیه 
dissolvable 

قابل انحالل
dissolve

منحل کردن )شرکت(؛ فسخ کردن 
dissolved 

منحل، منحله، منفسخ 
distance education = distant 
education

آموزش از راه دور 
distance learning 

یادگیری از راه دور، آموزش از راه دور 
distance learning program 
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برنامه آموزش از راه دور 
distant markets

بازارهای دور دست، بازارهای دور از منطقه 
distinctive features 

ویژگی های بارز 
distinguishing features

وجوه تمایز 
distorted 

تحریف شــده، دســتخوش انحراف، دستخوش 
تحریف

distortion 
تحریف، تغییر شکل؛ اختالل، بی نظمی، گسستگی 
distraint 

گروکشی، توقیف، ضبط اموال 
distress

اضطرار، توقیف مال متخلف؛ تأمین خواسته؛ گرو 
برداشتن 

distress and constriction 
ُعسر و َحَرج

distress borrowing 
استقراض اجباری، استقراض تحت شرایط اضطرار
distress dumping 

قیمت شکنی، ارزان فروشی )تحت شرایط اضطرار(، 
ارزان فروشی اجباری

distressed 
رنج دیده، رنج کشــیده؛ تهیدست، محتاج، فقیر، 

تنگدست؛ آسیب دیده
distressed area

منطقه دارای بافت فرســوده؛ مناطق دارای بافت 
فرسوده ]در جمع[

distressed structures = distressed 
textures

بافت های فرسوده ]معماری و شهرسازی[
distress goods 

کاالهای مخصوص فروش حراجی

distress sale 
فروش اموال توقیف شده 

distress warant 
قرار توقیف مال 

distributable 
قابل توزیع، قابل تقسیم

distributable profits 
سود قابل توزیع 

distribute
distributed profit 

سود توزیع شده، سود تقسیم شده 
distributing company 

شرکت توزیع کننده 
distribution 

توزیع، پخش، تقسیم؛ پراکنش 
distributional justice = distribu-
tive justice

عدالت توزیعی
distribution chain 

زنجیره توزیع 
distribution channels 

مجاری توزیع، کانال های توزیع، شبکه های توزیع 
distribution cooperative

تعاونی توزیعی، تعاونی توزیع
distribution curve 

منحنی توزیع 
distribution depot 

مرکز توزیع، انبار مرکزی توزیع 
distribution industry

صنعت پخش، صنعت توزیع
distribution in specie 

پرداخت غیر نقدی )به سهامداران(
distribution network 

شبکه توزیع 
distribution of income 
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توزیع درآمد 
distribution of profits 

تقسیم سود، توزیع سود 
distribution of profits and losses 

تقسیم سود و زیان، تقسیم نفع و ضرر
distribution of surplus 

توزیع و تقسیم سود مازاد 
distribution of wealth 

توزیع ثروت 
distribution-oriented 

توزیع گرا 
distribution system 

شبکه توزیع، نظام توزیع 
distribution to owners

توزیع منافع بین صاحبان سهام یا سرمایه 
distributivity 

توزیع پذیری، قابلیت توزیع 
distributor 

توزیع کننده، ُمَوزِّع، پخش کننده
district 

ناحیه، حوزه، بخش؛ دهستان 
district attorney 

دادستان منطقه 
district governor 

دهدار، بخشدار 
district health authority 

سازمان یا دستگاه مســئول بهداشت ناحیه؛ مقام 
مســئول ســالمت ناحیه؛ متصدی بهداشــت 

دهستان
district health center

مرکز سالمت ناحیه، مرکز بهداشت دهستان
district-level adminstrator

دهیار
district-level cooperative

تعاونی دهیاری 

district manager 
رییس ناحیه، رییس بخش، بخشدار، مدیر بخش 

یا ناحیه 
district of electrol = electrol 
district

حوزه انتخاباتی
District Rural Development 
Agency (DRDA)

بنگاه توسعه روستایی دهستان، سازمان یا آژانس 
توسعه روستایی دهستان

disturbance 
آشفتگی، اختالل 

disturbing 
مختل کننده، مزاحم، اختالل زا، مخل

disunion 
انفصال، انفکاک، تجزیه، اختالف، انشــقاق، چند 

دستگی
disunity

تفرقه، نفاق، عدم اتحاد، چند دستگی، شقاق
disused

متروک، از کار افتاده، از رده خارج شده 
disutility 

عدم مطلوبیت، نامطلوبیت، بی فایدگی
divergence 

واگرایی، تباین، اختالف
divergence theory 

نظریه واگرایی
divergent 

واگرا، ناهمگون، مختلف، متفاوت
divergent opinions 

آرای مختلف، نظرات متفاوت
divergent thinking 

دگراندیشی 
diverging flow 

جریان واگرا 
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diversification
تنوع بخشی، متنوع سازی؛ تنوع، گوناگونی

diversified farming
تنوع کشت، کشت متنوع

diversified production 
تنوع تولید

diversion of funds
اختالس

diversity 
تنوع، گوناگونی؛ جور، نوع؛ تفاوت

diversity of product 
تنوع محصول، گوناگونی فراورده 

divest
محروم کردن، بی بهره کردن؛ باز گرفتن

divide and rule 
سیاست تفرقه اندازی و حکومت 

divided
افراز شده، تفکیک شده، تقسیم شده

dividend
سود سهام، سود قابل توزیع؛ سود سهم بستانکار؛ 

تخفیف عدم ادعای خسارت ]بیمه[
dividend counterfoil

سرقبض سود سهام 
dividend cover 

پوشش سود ســهام، تأمین سود ســهام، نسبت 
پرداخت سود سهام 

dividend cut 
کاهش سود سهام 

dividend decisions 
تصمیمات در مورد سود سهام 

dividend declared 
سود سهام اعالم شده 

dividend discount model 
الگوی سود سهام تنزیل شده 

dividend distribution 

توزیع سود سهام
dividend equalization 

یکسان سازی سودهای )قابل تقسیم( سهام 
dividend equalization reserve 
fund 

صندوق اندوخته تسویه سود سهام
dividend exclusion 

معافیت سود سهام
dividend in arrears 

سود سهام معوقه ]سهام ممتاز با سود انباشته[
dividend in kind

ســود سهام به صورت غیر نقدی، سود غیر نقدی 
سهام، سود سهام غیر نقدی

dividend mandate 
وکالت نامه سود سهام

dividend-off
بدون استفاده از سود سهام

dividend-on
با استفاده از سود سهام

dividend on purchase 
سود سهام خرید 

dividend payable
سود سهام قابل پرداخت 

dividend payment
پرداخت سود سهام

dividend payment ratio
نسبت پرداخت سود سهام

dividend payout 
تسویه سود سهام، پرداخت سود سهام

dividend payout ratio
نسبت تسویه سود سهام

dividend per share 
سود هر سهم، سود متعلق به هر سهم 

dividend policy
سیاســت تقسیم سود ســهام، روش تقسیم سود 
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سهام
dividend preferences 

اولویت های سود سهام، ارجحیت های سود سهام، 
حق تقدم سود سهام

dividend price ratio
نسبت بهای سود سهام

dividend principle
اصل )تقسیم( سود سهام

dividend reinvestment plan
طرح سرمایه گذاری مجدد سود سهام

dividend requirements 
الزامات سود سهام

dividend restraint 
محدودیت پرداخت سود سهام

dividend share 
سهم ناشی از سودهای عاید شده 

dividends liable to income tax
سود سهام مشمول مالیات بر درآمد 

dividends on shares
سود قابل تقسیم سهام 

dividends stoppage 
مسدود کردن سود سهام

dividend stamp
بن سود سهام

dividend valuation
ارزش گذاری سود سهام

dividend warrant 
سود تضمینی ســهام؛ حواله پرداخت سود سهام، 

مجوز پرداخت سود سهام
dividend yield

بازده سود سهام، عایدی سود سهمی، سود سهام 
ساالنه

divider 
تقسیم کننده، منقسم 

dividing up

افراز، تقسیم 
Divine Law

قانون الهی 
divisee

وارث اموال غیر منقول 
divisibility 

قابلیت تقسیم، تقسیم پذیری، قابلیت افراز 
divisible 

قابل تقسیم، تقسیم پذیر، قابل افراز 
divisible profits 

سودهای قابل تقسیم 
divisible surplus 

مازاد قابل تقسیم 
division 

تقســیم، تقسیم بندی؛ قســمت، بخش؛ اختالف؛ 
رأی گیری ]در مجلس[

division bell 
زنگ رأی گیری

division lobby 
داالن رأی گیــری، محــل رأی گیــری، ســالن 

رأی گیری
division of labor 

تقسیم کار
division of powers 

تفکیک قوا 
division of responsibilities

تقسیم مسئولیت ها 
division of succession 

تقسیم ترکه 
divisive 

تفرقه انگیز
divorced 

مطلقه، جداشده
divulgence 

افشا، فاش سازی 
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doable resolutions 
راهکارهای عملی، راه حل های عملی و انجام پذیر
docket 

برگ خالصه پرونده، پته، خالصه نویســی؛ دفتر 
اوقات دادگاه ]حقوق[

doctor co-ops 
پزشــکی،  تعاونی های  پزشــکان،  تعاونی هــای 

تعاونی های اطبا
Doctors Without Borders

پزشکان بدون مرز
doctrine 

آموزه، دکترین، آیین، اصول )عقاید(، تعلیمات؛ تز؛ 
نظریه 

doctrine of frustration 
نظریه عدم امکان ایفای تعهد

doctrine of reparian right
اصل حقابه باالدست 

document 
ســند، مدرک؛ با مدرک ثابت کردن، ســند ارائه 

دادن )برای اثبات حقانیت(
documentary bill 

برات اسنادی، برات مستند 
documentary credits 

اعتبارات اسنادی 
documentary draft 

برات مستند 
documentary evidence 

شواهد و مدارک مســتند، بینه مستند، مدارک و 
شواهد مستدل 

documentary method 
روش اسنادی، روش مطالعه اسنادی 

documentary proof 
ادله مستند، ادله مکتوب

documentation 
مستند ســازی، مکتوب ســازی، ثبت و نگهداری 
اســناد و مستندات؛ تنظیم اســناد؛ ارائه اسناد؛ 

دبیزش 
document bills 

اوراق تجاری
documented 

مستند، مستدل، مبتنی بر سند 
documented immigrants 

مهاجران قانونی 
document-forging 

جعل سند 
document in support

مدرک تأیید کننده 
document in writing 

سند مکتوب 
document of birth 

سند والدت 
document of nationality 

سند تابعیت 
documents against acceptance 

تسلیم اسناد در برابر پذیرش برات 
documents against payment 

تسلیم یا ارائه اسناد در برابر پرداخت 
dodge taxation 

فرار مالیاتی، فرار از مالیات 
dogmatic 

قیاسی،  نظری،  متحجر؛  متعصب،  خشک اندیش، 
غیر استداللی ]فلســفه[؛ تعصب آمیز، جزمی، 

تحکم آمیز
dogmatism 
خشک اندیشی، جزمیت، جزم گرایی، فلسفه جزمی
do-it-yourself

باشــید ]راهنمای تعمیر وســایل  تعمیرکار خود 
خودتعمیر،  راهنمای  شــخص[؛  خود  توســط 

راهنمای تعمیر خودکار
dole

کمک هزینــه بیکاری؛ صدقه، کمک مالی؛ کمک 
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غذایی؛ حصه؛ سهمیه، قسمت 
dole money 

مستمری بیکاری، کمک هزینه بیکاری 
dollar area

حوزه دالر
domain 

قلمرو، زمینه، حوزه، دامنه، گستره
domain address

نشانی دامنه ]در اینترنت[
domain address of cooperatives 

نشانی دامنه اختصاصی تعاونی ها ]coop. : دامنه 
اختصاصی تعاونی ها در اینترنت[

domestic 
داخلی، محلی؛ خانگی

domestic affairs
امور داخلی 

domestically-made 
ساخت داخل، بوم ساز، تولید داخل

domestically-produced 
تولید داخل، تولید داخلی

domesticate 
اهلی کردن، رام کردن؛ مأنوس کردن 

domesticated
اهلی، رام، دست آموز

domestication 
اهلی سازی؛ بومی سازی

domestic credit expansion 
بسط اعتبار داخلی 

domestic exchange transactions
معامالت داخلی بورس 

domestic gold standard 
پایه طالی داخلی 

domestic help
دستیار خانگی 

domestic industries 

صنایع داخلی 
domestic labor 

کار خانگی؛ نیروی کار داخلی 
domestic law

حقوق داخلی، قانون داخلی 
domestic market 

بازار داخلی 
domestic pressures 

فشارهای داخلی
domestic product 

محصول داخلی
domestic production 

تولید داخلی
domestic protectionism

سیاست حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
domestics

کاالهای داخلی، تولیدات داخلی
domestic savings 

پس اندازها ی داخلی
domestic services 

خدمات خانگی، خدمات داخلی
domestic support

حمایت داخلی، حمایت از تولیدات داخلی
domestic support reduction 

کاهــش حمایــت از تولیــدات داخلــی، کاهش 
حمایت های داخلی

domicile 
اقامتگاه، محل اقامت

domiciliation 
اقامت گزیدن، مقیم شدن؛ تعیین محل پرداخت

dominant 
غالب، مسلط؛ برجسته، بارز؛ ذی نفوذ

dominant beliefs 
عقاید غالب

dominant criteria 
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معیارهای غالب
dominant feature

وجه غالب، ویژگی غالب
dominant firm 

مؤسسه غالب، بنگاه مسلط 
dominant provider 

عرضه کننده اصلی، تأمین کننده عمده 
dominated 

تحت سلطه، تحت تسلط؛ مغلوب
domination 

تسلط؛ تفوق، استیال؛ فرمانروایی، حکمرانی
dominion 
سیادت، سروری، سلطه؛ مملکت، قلمرو، سرزمین 
dominium

حق مالکیت
domino effect 

اثر دومینو، سلسله حوادث زنجیره ای متأثر از هم، 
تأثیرات زنجیره وار

donated 
اهدایی، اهدا شده، اعطایی

donation 
هدیه، کمک خیریه، بخشش، هبه 

donation = gift = endowment 
هبه 

donations 
کمک های خیریه، هدایای مالی

donations from public 
اعانات مردمی، کمک های مردمی 

donee
گیرنده کمک، دریافت کننده کمک، گیرنده هبه 

donor 
کمک دهنده، بخشــنده کمک، اهــدا کننده، هبه 
دهنده؛ حامی مالی، فرد یا سازمان کمک دهنده، 

هبه کننده؛ دهنده
donor agencies 

بنگاه های حمایت کننــده مالی، بنگاه های حامی، 
آژانس های کمک دهنده

donor country 
کشــور کمک کننده یا کمک دهنده مالی، کشور 

حامی مالی
donor-funded 

مبتنی بر وجوه اعانه ای، تأســیس شده با هدایای 
مالی کمک دهنده

donor funds 
صندوق های خیریه 

donors
اهداگــران، اهداکنندگان، افراد یا ســازمان های 

کمک دهنده، کمک دهندگان، حامیان مالی
donor supports 

کمک های اهدایی
door-knocking research 

پژوهش سرپایی، تحقیق سرپایی
door-to-door

خانه به خانه، فروشنده دوره گرد 
dormant 

راکــد، نهفته، بالقوه؛ غیر فعال؛ معلق، مســکوت 
]قانون و مقررات[

dormant account 
حساب راکد

dormant cooperative 
تعاونی غیر فعال

dormant partner 
شریک غیر فعال

dormant right
حق اعمال نشده 

dormant store 
فروشگاه غیر فعال

dormant warrant 
وکالت بالعزل، وکالت مطلق 

dormitory 
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خوابگاه 
dormitory town 

شــهر محــل ســکونت ]در بریتانیا[؛ شــهرک 
خوابگاهی 

do’s and don’ts 
مقررات، حالل و حرام، مجاز و غیر مجاز، بایدها و 

نبایدها، دستورالعمل ها، امر و نهی ها 
dossier 

پرونده، پوشه؛ الیحه توجیهی ]حقوق[
double 

دو چندان، مضاعف، دو برابر، دوگانه، دوتایی
double-check

بازبینی، کنترل مجدد 
double criterion 

معیار دوگانه، ضابطه دوگانه، دوگانگی معیار
double-cropping 
کشت دو محصولی، دو محصول کاری، دوکاشتی
double-dealing 

دو دوزه بازی، دورویی، تزویر، دورنگی
double dependence 

وابستگی مضاعف
double-digit inflation 

تورم دو رقمی، تورم باالی ده درصد 
double-entry book-keeping

دفترداری دوبل 
double-entry system of account-
ing 
نظام حسابداری دوبل، نظام حسابداری دو طرفه

double figures 
اعداد دو رقمی

double-fold
مضاعف، دوگانه 

double imposition 
مالیات مضاعف 

double indemnity 

تاوان مضاعف، خسارت مضاعف ]بیمه[ 
double insurance 

بیمه مضاعف
double investment 

سرمایه گذاری مضاعف، سرمایه گذاری دوگانه 
double life 

زندگی خصوصی، زندگی پشت پرده 
double monopoly 

انحصار مضاعف، انحصار دوجانبه 
double option 

اختیار مضاعف، اختیار معامله مضاعف
double pricing 

قیمت گذاری دوگانه 
double standard 

نظام دو معیاری، معیار دوگانه، اســتاندارد دوگانه، 
دوگانگی استاندارد

double-standard policies 
سیاست های دوگانه 

double taxation 
مالیات بندی مضاعف 

double-time wage 
دستمزد دو برابر، دستمزد مضاعف 

doubt
شبهه، تردید، شک، شائبه

doubtful 
مردد، مشکوک، نامطمئن؛ محل تردید 

doubtful accounts 
حساب های مشکو ک الوصول

doubtful debts 
یا مطالبات مشــکوک الوصول، بدهی های  دیون 

مشکوک الوصول
doubtless

بی تردید، بدون شک، یقینًا 
Dow-Jones Index

شاخص داوجونز
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downgrading 
تنزیل رتبه دادن 

down-market 
ارزان، بنجل، بازاری، عامه پســند ]جنس[؛ بازار 

کاالهای بنجل، بازار بنجل فروشی 
down payment 

بیعانه، پیش پرداخت؛ پیش قسط؛ پرداخت اولیه 
down period

ایام تعطیل کارخانه به منظور تعمیر 
downsides 

نقاط ضعف، جنبه های منفی، مضرات 
downsizing 

کوچک سازی، چابک سازی 
downsizing an organization

کوچک سازی سازمان، چابک سازی سازمان
downstairs merger

ادغام در شرکت های زیردست
downstairs mergers

ادغام های رو به پایین 
downstream industries 

صنایع پایین دستی 
downstream loan 

وام به پایین دست 
downstream sector

بخش پایین دستی
down time 

مــدت بیــکاری کارگــران )در زمــان توقــف 
ماشین آالت(، زمان توقف کار در کارخانه 

down-time rate 
نرخ دوران رکود 

down-to-earth 
واقع بین؛ واقع بینانه 

downturn 
کسادی، رکود؛ چرخش نزولی 

downward 

نزولی، رو به پایین، کاهشی 
downward accountability

پاسخ گو یی رو به پایین 
downward demand 

تقاضای نزولی، سیر نزولی تقاضا 
downward mobility 

تحرک نزولی 
downward tendency 

سیر نزولی، گرایش نزولی
downward transition 

گذار نزولی، انتقال نزولی
downward trend 

روند نزولی، سیر نزولی
dowry insurance 

بیمه دام 
Dow theory 

نظریه داو 
doyen 

پیش کسوت، ریش سفید، بزرگ تر، عضو ارشد
dozen 

دوجین 
draconian 

سفت و سخت، شدید ]قانون و مقررات[
draft 

حواله، بــرات؛ پیش نویس؛ طــرح )اولیه(؛ تنظیم 
پیش نویس )سند(

draft act 
پیش نویس قانون 

draft a legal document 
تنظیم کــردن پیش نویس ســند، تهیــه کردن 

پیش نویس سند
draft articles of association 

طرح اساسنامه 
draft bill 

پیش نویس الیحه 
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draft budget 
پیش نویس بودجه 

draft dodger 
مشمول غایب یا فراری

draftee
فرد آماده به خدمت، مشمول )نظام وظیفه(

drafter
تنظیم کننــده متن پیش نویس ]قانون و الیحه و 

غیره[
drafting

تنظیم پیش نویس
drafting a contract

تهیه قرارداد، تنظیم قرارداد
drafting animals = draughting 
animals

حیوانات بارکش 
drafting committee

کمیته تدوین پیش نویس 
drafting the budget

تنظیم بودجه 
draft legislation 

پیش نویس قانون 
draft of a contract 

پیش نویس قرارداد
draft of articles 

پیش نویس اساسنامه 
draft of work plan
پیش نویس برنامه کار، پیش نویس برنامه اجرایی

draft regulation
طرح آیین نامه 

draft resolution
پیش نویس قطعنامه 

draft resolution 
پیش نویس قطعنامه

draftsman = draughtsman

تهیه کننــده پیش نویس، تنظیم کننده پیش نویس؛ 
طراح؛ مأمور تهیه پیش نویس لوایح و اسناد 

drag on
طول کشیدن جلسه، خسته کننده شدن )جلسه(

drainage
زهکشی، شــبکه فاضالب؛ پساب، آب فاضالب؛ 

تخلیه منبع آب
drainage-basin

حوزه آبریز رود 
drainage right

حق استفاده از شبکه فاضالب
drainpipe

لوله فاضالب، مجرای فاضالب
dramatic

چشمگیر، شگرف؛ پر شور، شور انگیز 
drapery

پارچه فروشی، بزازی
drastic

مؤثر، جدی، اساسی، شدید، عمده، قاطع 
drastic cuts

کاهش شدید )کمک، یارانه(
draught horse

اسب بارکش
draw

قرعه کشی، قرعه؛ نتیجه مساوی؛ کشیدن )چک(، 
برداشت کردن )پول(

draw a distinction
تمایز قائل شــدن، فرق گذاشــتن، از هم متمایز 

ساختن 
draw apart

از هم دور شدن، از هم فاصله گرفتن 
draw aside

کنار کشیدن، کنار رفتن؛ پس زدن 
draw back

عقب کشیدن، پس رفتن، شانه خالی کردن 
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drawback
نقطــه ضعف، اشــکال، مانع؛ برگشــتی ]حقوق 

گمرکی[؛ بازپرداخت، استرداد؛ علت رکود
drawer

کشــنده چک و برات یا سفته؛ حواله نویس؛ کشو، 
گنجه کشویی

drawing account 
حساب برداشت 

drawing a check
کشیدن چک

drawing credit
اعتبار قابل تنفیذ به موجب قبول طرف ]حقوق[

drawing of cash advances
پیش برداشت از صندوق

drawing right
حق برداشت از حساب

drawing up
تنظیم )ســند، الیحه، قــرارداد(؛ تحریر کردن، 

تنظیم کردن
drawing up a contract

تنظیم قرارداد 
draw lots

قرعه کشی، قرعه کشیدن 
dredger

دستگاه الیروبی، الیروب
dredging

الیروبی
dredging pump

تلمبه لجن کش
dried vegetables

سبزیجات خشک )شده(
drift policy

سیاست بی هدف 
drift way

راه گله رو، راه مال رو، مسیر مال رو

drill
تمرین، ممارست؛ حفاری کردن؛ راهنما، دستور 

drinking trough
آبشخور، آبخور

drip irrigation
آبیاری قطره ای 

driver
راننده؛ محرک ]فنی[؛ پیشران ]آینده پژوهی[

drive to maturity
حرکت به سوی رفاه 

driving force
پیشــران، نیروی محرکه، نیروی وادارنده، نیروی 

اثرگذار، عامل حرکت 
drop

کاهش، افت؛ از قلم انداختن، حذف کردن 
drop out

اعالم انصراف کردن، ترک تحصیل کردن؛ کناره 
گرفتن، کنار کشیدن 

dropping
فضله، سرگین، تپاله، پشکل

drought
خشکسالی، خشکی؛ کمبود، قحطی، تنگی 

drought-prone
مستعد خشکسالی

drought-resistance
مقاوم به خشکسالی، مقاوم به کم آبی

drought-stricken = drought-hit
قحطی زده 

drover
چوبدار، گله دار

drugstore
داروخانه 

drumbeater
بازارگرم کن، تبلیغات چی

dry
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خشک، کم باران، بی آب
dry-cleaning

خشک شویی
dry farming

زراعت دیم، دیم کاری، کشت دیم 
dry fodder

علف خشک، علوفه خشک 
dry goods

غــالت؛ قماش، منســوجات ]در ایاالت متحده[؛ 
خرازی

dry land
خشکی؛ زمین دیم، دیم زار

dry-land farming
کشت دیم، دیم کاری

dry law
قانون منع فروش مشروبات الکلی

dry loss
زیان ناروا، زیان بی دلیل

dry measure
کیل، پیمانه غالت و حبوبات 

dry-nurse
پرستار بچه، للـه 

dry trust
ودیعه بدون سود؛ تولیت ساده

dry year
سال خشک، سال کم آبی

dual
دوگانه، دوجانبه، دوتایی، دو وجهی

dual administration
اعمال مدیریت دوگانه؛ مدیریت دوجانبه 

dual economy
اقتصاد دوگانه 

dualism
اصل دوگانگی 

dualism theory

نظریه دوگانگی، نظریه دوگانه گرایی
dualistic

دوگانه، دوجانبه 
duality

دوگانگی، زوجیت 
duality theorem

قضیه دوگانگی
dual labor market

بازار دوگانه نیروی کار
dual nationality

تابعیت دوگانه 
dual ownership

دو مالکیتــی، مالکیت دو نفــره، تملک دوگانه، 
مالکیت دوگانه 

dual-purpose
دو کاره، دو منظوره

dual-purpose fund
صندوق دو منظوره 

dual structure 
ساختار دوگانه، ساختار دوجانبه 

dual tax
مالیات مضاعف

duck-raising
پرورش اردک، اردک داری

dud check
چک بی محل، چک بدون موجودی

dude ranch
مزرعه توریستی 

due
پرداختی، موعد رسیده، ادا کردنی؛ شایسته، الزم، 
مقتضی؛ مقرر، تعیین شــده؛ حق، طلب؛ ذمه؛ 

واجب االدا، الزم التأدیه
due bill

برات قابل پرداخت 
due considerations
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بررســی های الزم، مالحظات الزم؛ معوض های 
الزم ]حقوق[

due date
سررسید، موعد پرداخت، تاریخ مقرر، تاریخ تأدیه، 

موعد مقرر
due for payment 

موعد رسیده، الزم التأدیه
due from bank

طلب از بانک
due time 

موعد مقرر، زمان مقرر، وقت مناسب
due to

به دلیِل، به واسطه، به علِت
due to bank

بدهی به بانک
dull market

بازار راکد، بازار غیر فعال
dullness

کسادی، رکود
dumbsizing

کوچک سازی نسنجیده 
dummy

ساختگی، مصنوعی، بدلی، ظاهری
dummy activity

فعالیت صوری
dummy shareholder

سهامدار ظاهری، سهامدار اسمی 
dummy variable

متغیر ساختگی، متغیر ظاهری
dump

زیر قیمت فروختن؛ جایگاه زباله، زباله دانی
dumping

ارزان فروشی، قیمت شکنی 
dumping ground

محل تخلیه زباله، زباله دانی

duopoly
انحصار دوجانبه، انحصار دو قطبی، دو انحصاری، 

انحصار دوگانه 
duplicate

نسخه برداری، کپی کردن، تکثیر کردن، پلی کپی 
کردن؛ رونوشت، کپی، المثنی؛ دوباره کاری

duplicate copy
نسخه دوم، المثنی

duplicating machine
دستگاه تکثیر، ماشین پلی کپی

duplication
رونوشــت، المنثی؛ نســخه برداری، کپی برداری؛ 

دوباره کاری، تکرار؛ نسخه دوم 
duplication of function

دوباره کاری، موازی کاری
duplicative

مضاعف کننده 
duplicator

دستگاه تکثیر
duplicity

دوباره کاری، موازی کاری
durability

دوام، دوام پذیری
durable

با دوام، محکم، مقاوم 
durable consumer goods

کاالهای مصرفی با دوام
durable equipment

تجهیزات و ابزار آالت با دوام
durable goods = durables

کاالهای با دوام، کاالهای غیر مصرفی
duration

مدت، زمان، دوام، طول مدت، بازه زمانی 
duration (of activity)

دوره فعالیت، مدت فعالیت 
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duration of agreement
مدت موافقت نامه 

duration of lease
مدت اجاره 

duration of the society
مدت شرکت، مدت فعالیت شرکت 

duration of validity
مدت اعتبار، مدت قانونی

during
در طوِل، در خالِل، در مدِت، هنگاِم، در جریاِن

dustcart
گاری زباله کش

dust road
جاده خاکی

Dutch auction
حراج مناقصه ای، حراج هلندی

duteous
وظیفه شناس؛ مطیع، سر به راه

dutiable
مشمول عوارض گمرکی

duties and powers
وظایف و اختیارات 

duties of the inspector
وظایف بازرس

dutiful
وظیفه شناس، فرمانبردار

duty
وظیفــه، تکلیف، مســئولیت؛ حقــوق گمرکی، 

عوارض، مالیات ]مالی[
duty at law

وظیفه قانونی
duty-bound

موظف، مکلّف
duty-bound member

عضو موظف

duty criteria
معیارهای انجام وظیفه، مالک های مسئولیت

duty-free
معاف از عوارض گمرکی، معافیت گمرکی، دوتی 

فری
duty regulations

قواعد و مقررات کاری
dwell 

اقامت کردن، سکنی گزیدن، ساکن شدن، زندگی 
کردن

dwellers
ساکنین، سکنه 

dwelling house
منزل مسکونی، منزل محل سکونت 

dyeing
رنگرزی، صباغی

dyer
رنگرز، صباغ

dye-works
رنگرزی، صباغی

dynamic
پویا، بالنده، پر تحرک

dynamic disequilibrium
عدم تعادل پویا

dynamic economy
اقتصاد پویا 

dynamics
پویایی شناسی، پویایی ها

dynamic state
وضعیت پویا 

dynamism
پویایی، تحرک، بالندگی

dynasty
خاندان، دودمان، سلسله

dysfunction
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نقض کارکرد، عدم کارکرد صحیح، سوء عملکرد، 
ضعف عملکــرد، نقص عملکــرد، اختالل در 

عملکرد
dysfunctional

سوء کارکرد، به هم ریختگی، بدکارکردی، اختالل 
عمل، اختالل عملکردی



E
e-agriculture

کشاورزی الکترونیکی 
earliest convenience

اولین فرصت 
earliness

زودرسی
early corps

محصوالت زودرس، محصوالت نورس، محصوالت 
نوبرانه 

early delivery
تحویل فوری، تحویل در اسرع وقت 

early developmental stage
مراحل اولیه تشکیل یا توسعه 

early retirement
بازنشستگی پیش از موعد 

early retirement of bond
بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید 

early settlers
مهاجران اولیه، ساکنان اولیه 

early studies

مطالعات اولیه 
early-adopters

زودپذیران 
early-stage entrepreneurial ac-
tivity

فعالیت کارآفرینانه نوپا
earmark

تخصیص دادن، در نظر گرفتن؛ نشــانه، عالمت 
مشخصه 

earmarked revenue
درآمد اختصاصی

earmarking
تخصیص، اختصاص 

earn
به دســت آوردن، تحصیل کردن، کســب کردن 

)پول، حقوق(
earned income

درآمد مکتسبه، درآمد اســتحقاقی، درآمد محقق 
شده، درآمد حاصله

earned surplus
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مازاد دخل، مازاد مکتسب
earner

نان آور؛ کار پرسود 
earnest money

پیش پرداخت، بیعانه، پیش بها
earning asset

دارایی سود آور، دارایی درآمدزا
earning capacity

ظرفیــت تولید درآمــد، ظرفیــت تحصیل پول، 
ظرفیت درآمدزایی

earning curve
منحنی دستمزدها 

earning management 
مدیریت سود

earning per share
سود هر سهم 

earnings
درآمد، عواید، عایدات 

earnings retained
عواید توزیع نشده، سود توزیع نشده، سود انباشته 
earnings yield

بازده عواید، حاصل عواید 
earthquake-stricken 

زلزله زده
earwitness

شاهد سمعی 
ease of entry

سهولت ورود 
ease of management

تسهیل روند مدیریت 
easement

ارتفاق )در ملک غیر(، حق ارتفاق، حقوق ارتفاقی، 
حق تعیین نحوه استفاده از ملک

easier market
بازار نه چندان مورد حمایت 

East African Common Market 
(EACM)

بازار مشترک آفریقای شرقی
east bloc

بلوک شرق، کشورهای بلوک شرق
eastern block countries

کشورهای بلوک شرق
easy market

بازار سست 
easy money

پول ارزان، پول سهل الوصول، پول انبساطی
easy payments

شرایط پرداخت آسان 
easy terms

شرایط آسان، شرایط مناسب، سهل الوصول
e-bank

بانک الکترونیکی 
e-banking

بانکداری الکترونیکی 
e-bay

مرکز حراج اینترنتی 
e-business

کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار مجازی
echelon

رده، مرتبه، یگان، اشل؛ کالس، سطح
eco-audit

بازرسی زیست محیطی
eco-development

بوم توسعه 
eco-friendly

سازگار با محیط زیست، سازگار با طبیعت 
eco-friendly farming

زراعت سازگار با محیط زیست یا طبیعت
eco-labeling

برچسب بوم شناختی، برچسب زیست محیطی
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ecolodge
اقامتــگاه طبیعی، اقامتگاه زیســت محیطی، بوم 

اقامتگاه، اقامتگاه در دل طبیعت
ecological responsibility

مسئولیت بوم شناختی 
ecology

بوم شناسی
e-commerce

تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی
econometric models 

الگوهای اقتصاد سنجی
econometrics

اقتصادسنجی
economic

اقتصادی؛ مقرون به صرفه
economic activities

فعالیت های اقتصادی
economic advisors = economic 
consultants

مشاوران اقتصادی
economic analyst

تحلیل گر اقتصادی، کارشناس خبره اقتصادی 
Economic and Monetary Union 
(EMU)

اتحادیه اقتصادی و پولی )اروپا(
Economic and Social Commis-
sion for Asia and Pacific (ES-
CAP)

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، 
اسکاپ

Economic and Social Council 
(ECOSOC)

شــورای اقتصادی و اجتماعی )ســازمان ملل(، 
اکوسوک

economic and social welfare
رفاه اقتصادی و اجتماعی

economic appraisal
ارزیابی اقتصادی 

economic approach
رویکرد اقتصادی

economic association
تشکل اقتصادی، انجمن اقتصادی

economic austerity policies
سیاســت های ریاضت اقتصادی، تدابیر ســخت 
گیرانه اقتصادی، سیاست های انقباض اقتصادی
economic backbone

ستون فقرات اقتصادی
economic base

بنیه اقتصادی، پایه اقتصادی
economic base theory 

نظریه پایه اقتصادی، نظریه بنیه اقتصادی 
economic behavior

رفتار اقتصادی
economic boom 

شکوفایی اقتصادی، رونق اقتصادی
economic chaos 

هرج و مرج اقتصادی، آشفتگی اقتصادی
economic circles

محافل اقتصادی
economic climate

جو اقتصادی، فضای اقتصادی
economic clusters 

خوشه های اقتصادی
economic colonialism

استعمار اقتصادی
economic commission

کمیسیون اقتصادی
Economic Commission for Africa 
(ECA)

کمیسیون اقتصای آفریقا
Economic Commission for Asia 
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and the Far East (ECAFE)
کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور، اِکافه

Economic Commission for Eu-
rope (ECE)
شورای اقتصادی اروپا، کمیسیون اقتصادی اروپا

Economic Commission for Latin 
America (ECLA)

کمیسیون اقتصادی آمریکای التین
economic community 

جامعه اقتصادی
economic competition 

رقابت اقتصادی 
economic considerations

مالحظات اقتصادی، عوامل اقتصادی
economic controversy

مناقشه اقتصادی
economic convergence

همگرایی اقتصادی
Economic Cooperation Organi-
zation (ECO)

سازمان همکاری اقتصادی، سازمان اکو
economic corruption

مفسده اقتصادی، فساد اقتصادی
economic corruptor

مفسد اقتصادی
economic corrupts

مفاسد اقتصادی
economic cost

هزینه اقتصادی
economic courses

دوره های آموزشی اقتصادی
economic crisis

بحران اقتصادی
economic cushion

ضربه گیر اقتصادی

economic cycle
چرخه اقتصادی، دوره اقتصادی

economic decentralization
تمرکززدایــی اقتصــادی، تمرکززدایی ســاختار 

اقتصادی
economic democracy

دموکراسی اقتصادی، مردم ساالری اقتصادی
economic depression

رکود اقتصادی، بحران اقتصادی
economic determinism 

فلسفه جبر اقتصادی، جبرگرایی اقتصادی
economic development

توسعه اقتصادی
economic development plan

طرح تحول اقتصادی، طرح توسعه اقتصادی
economic development strategy
راهبرد توسعه اقتصادی، راهبرد تحول اقتصادی

economic dislocation
نا به ســامانی اقتصــادی، آشــفتگی اقتصادی، 

بی نظمی اقتصادی؛ جا به جایی اقتصادی
economic disparity

نابرابری اقتصادی 
economic distortion

اعوجاج اقتصادی، تحریف اقتصادی
economic downturn

رکود اقتصادی
economic duality theory

نظریه دوگانگی اقتصادی
economic dynamism

پویایی اقتصادی، تحرک اقتصادی
economic embargo = economic 
sanction

تحریم اقتصادی
economic ends

اهداف اقتصادی، هدف های اقتصادی
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economic entity
تشــکل  اقتصادی،  مؤسســه  اقتصــادی،  واحد 

اقتصادی
economic entrepreneurs

کارآفرینان اقتصادی
economic exchange

مبادله اقتصادی
economic feasibility

انجام پذیری اقتصادی
economic figures

آمار و ارقام اقتصادی؛ چهره های اقتصادی
economic forces

نیروهای اقتصادی
economic forums 

مجامع اقتصادی، نشست های اقتصادی
economic friction

اصطکاک اقتصادی 
economic function

کارکرد اقتصادی
economic game theory 

نظریه اقتصادی بازی ها 
economic geography

جغرافیای اقتصادی
economic goods

کاالی اقتصادی
economic grouping

گروه بندی های اقتصادی
economic growth model

الگوی رشد اقتصادی
economic growth theory 

نظریه رشد اقتصادی
economic horizon

افق اقتصادی، چشم انداز اقتصادی
economic human

بشر اقتصادی، انسان اقتصادی

economic imperialism
امپریالیسم اقتصادی

economic incentives
مشوق های اقتصادی 

economic independence
استقالل اقتصادی

economic indicators = economic 
indices

شاخص های اقتصادی
economic individualism

فردگرایی اقتصادی
economic inequality

نابرابری اقتصادی
economic injury level

سطح خسارت اقتصادی 
economic institute

مؤسسه اقتصادی
economic institution

نهاد اقتصادی، مؤسسه اقتصادی 
economic integration

انســجام  اقتصادی،  یکپارچگی  اقتصادی؛  ادغام 
اقتصادی

economic interest group
شــرکت تضامنی، شــرکت مدنی، شــرکت غیر 

سهامی
economic justice

عدالت اقتصادی
economic liberalism

مکتب آزادی اقتصــادی، آزادی گرایی اقتصادی، 
لیبرالیسم اقتصادی

economic life
عمر مفید اموال، عمر بهره برداری

economic man
انسان اقتصادی

economic marginality
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حاشیه افتادگی اقتصادی
economic marginalization

حاشیه راندگی اقتصادی، حاشیه زدگی اقتصادی
economic maturity

بلوغ اقتصادی، کمال اقتصادی
economic meltdown

افت شدید اقتصادی، نزول شدید اقتصادی 
economic mission

اقتصــادی، مأموریت  اقتصادی، رســالت  هیأت 
اقتصادی

economic mobility
تحرک اقتصادی

economic mobilization
بسیج اقتصادی

economic model
الگوی اقتصادی

economic modernization
نوین سازی اقتصادی، مدرنیزاسیون اقتصادی

economic nationalism
ملی گرایی اقتصادی

economic needs-assessment 
نیازسنجی اقتصادی 

economic norm
هنجار اقتصادی

economic offence
تخلف اقتصادی، جرم اقتصادی

economic opportunity
فرصت اقتصادی

economic order quantity
مقدار مطلوب ســفارش، حجم سفارش مقرون به 

صرفه
economic organization

تشکل اقتصادی، سازمان اقتصادی
economic outlook

آینده اقتصادی، چشم انداز اقتصادی

economic participation
مشارکت اقتصادی

economic patronage
حمایت اقتصادی

economic perfection
کمال اقتصادی، بلوغ اقتصادی

economic performance
عملکرد اقتصادی

economic plan
طرح اقتصادی، نقشه اقتصادی، برنامه اقتصادی

economic planning
برنامه ریزی اقتصادی

economic plight
تنگنای اقتصادی، اوضاع بد اقتصادی

economic policy
سیاســت اقتصادی، خط مشــی اقتصادی، تدبیر 

اقتصادی
economic pressure

فشار اقتصادی
economic prosperity

رونق اقتصادی
economic rate of return

نرخ بازده اقتصادی
economic rationale

توجیه اقتصادی 
economic recovery 

بهبود اقتصادی، بازیابی اقتصادی 
economic relations

مناسبات اقتصادی، روابط اقتصادی
economic renaissance

تجدیــد حیات اقتصــادی، بازســازی اقتصادی، 
رنسانس اقتصادی

economic rent 
رانت اقتصادی، فزونه خواهی اقتصادی

economic rentierism
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رانت خواری اقتصادی، رانت خواهی اقتصادی
economic rescue plan

طرح نجات اقتصادی
Economic Research Center

مرکز پژوهش های اقتصادی
economic resumption

از سرگیری فعالیت های اقتصادی
economic return

بازده اقتصادی
economic reviews

نشریات نقد و بررسی اقتصادی، نشریات تخصصی 
اقتصادی؛ بررسی های اقتصادی

economic sanction
تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی

economic scholars
اندیشمندان اقتصادی، صاحب نظران اقتصادی

economic school
مکتب اقتصادی

economic security
امنیت اقتصادی

economic self-sufficiency
خودکفایی اقتصادی

economic society
جامعه اقتصادی

economic sociology
جامعه شناسی اقتصادی

economic status
پایگاه  اقتصــادی،  منزلــت  اقتصادی،  جایــگاه 

اقتصادی
economic stimulus 

محرک اقتصادی
economic stimulus package

بسته محرک اقتصادی
economic summit

اجالس اقتصادی سران )کشورها( 

economic superpower
اَبَر قدرت اقتصادی

economic surplus
مازاد اقتصادی

economic system
نظام اقتصادی

economic take-off
جهش اقتصادی، خیز اقتصادی 

economic theorist
نظریه پرداز اقتصادی 

economic theory
نظریه اقتصادی

economic theory of games
نظریه اقتصادی بازی ها 

economic theory of policies
نظریه اقتصادی سیاست ها 

economic thought
اندیشه اقتصادی، تفکر اقتصادی

economic transition
گذار اقتصادی، تحول اقتصادی 

economic trend
روند اقتصادی، گرایش اقتصادی، جریان اقتصادی
economic tsunami

زلزله اقتصادی، سونامی اقتصادی
economic turmoil

آشوب اقتصادی
economic union

اتحادیه اقتصادی
economic unit

واحد اقتصادی
economic unity

یگانگی اقتصادی، وحدت اقتصادی
economic value

ارزش اقتصادی
economic viability
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انجام پذیری اقتصادی، کارآمدی اقتصادی
economic war

جنگ اقتصادی
economic warfare

نبرد اقتصادی
economic wealth

ثروت اقتصادی
economic welfare

رفاه اقتصادی
economic well-being

بهزیستی اقتصادی، رفاه اقتصادی
economic zone

ناحیه اقتصادی، حوزه اقتصادی
economical

باصرفه، مقرون به صرفه، اقتصادی
economical plan

طــرح باصرفه، طــرح مقرون بــه صرفه، طرح 
صرفه جویی اقتصادی

economically
از بُعد اقتصادی، از نظر اقتصادی

economically active population
جمعیت فعال اقتصادی

economicism
اقتصادگرایی

economic-oriented
اقتصادگرا

economics 
علم اقتصاد، اقتصاد، علم االقتصاد

economics of welfare
اقتصاد رفاه عمومی، اقتصاد ناظر بر رفاه عمومی 
economics welfare

رفاه اقتصادی
economies of mass production

صرفه جویی های ناشی از تولید انبوه 
economies of scales = scale 

economies
ناشی  صرفه جویی های  مقیاس،  صرفه جویی های 

از مقیاس
economies of scope = economies 
derived from diversification

صرفه های ناشی از تنوع تولید 
economism

اقتصادگرایی، اقتصاد باوری 
economist

اقتصاددان، کارشناس اقتصاد، متخصص اقتصاد، 
اقتصادشناس؛ اقتصادیون )در جمع( 

economization
رعایت اصول اقتصادی، رعایت اصول صرفه جویی؛ 

مقرون به صرفه کردن 
economize

صرفه جویی کردن، قناعت کردن، کم خرج کردن 
economy class

بلیت درجه دو 
economy of affection

کارکرد عاطفه و محبت 
economy of high wages

اقتصاد مزدهای باال 
economy of resilience 

اقتصاد تاب آور، اقتصاد مقاومتی
economy of subsistence

اقتصاد معیشتی 
eco-resort

تفرجگاه طبیعی؛ اقامتگاه طبیعی، بوم اقامتگاه 
ecosystem

بوم سازه، بوم نظام 
eco-tourism 

طبیعت گردی، اکوتوریسم، بوم گردی
edge
امتیاز، برتری؛ لبه؛ بیعانه؛ حق الوکاله علی الحساب
edge of cities
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حاشیه شهرها 
edge up

افزایش ناچیز، ترقی اندک 
edible oil

روغن خوراکی 
edict of emancipation

منشور آزادی، فرمان آزادی
editorial

سرمقاله 
educability of entrepreneurship

آموزش پذیری کارآفرینی
educable

تعلیم پذیر، آموزش پذیر
educated

تحصیل کرده، بافرهنگ، فرهیخته، فارغ التحصیل، 
درس خوانده 

educated guess
حدس قریب به یقین 

educated membership
عضویــت افراد تحصیل کــرده، اعضای تحصیل 

کرده، اعضای دارای تحصیالت عالیه 
education and cooperation right 
(ECR)

حق تعاون و آموزش
education committee

کمیته آموزش 
education for all

آموزش برای همه
education fund

صندوق آموزش؛ وجوه آموزشی ]در جمع[
education major = field of study

رشته تحصیلی 
education(al) grants

کمک هزینه تحصیلی یا آموزشی
education, training and informa-

tion
آموزش و تعلیم و اطالع رسانی ]اصل پنجم تعاون[
educational

آموزشــی، تحصیلی، تربیتی، پرورشی؛ مطالعاتی؛ 
آموزنده

educational achievement
موفقیت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

educational administration
مدیریت آموزشی 

educational background
پیشینه آموزشی، سابقه آموزشی؛ زمینه تحصیلی 
educational cooperatives

تعاونی های آموزشی 
educational counseling

مشاوره آموزشی، مشاوره تحصیلی 
educational development

توسعه آموزشی، بهسازی آموزشی 
educational expenses

هزینه های تحصیل و آموزش
educational institute

مؤسسه آموزشی
educational institution

نهاد آموزشی 
educational material

مواد آموزشی، مطالب آموزشی
educational park

مجتمع آموزشی، شهرک آموزشی 
educational planning

برنامه ریزی آموزشی 
educational records

سوابق آموزشی، سوابق تحصیلی 
educational staff cooperative

شرکت تعاونی فرهنگیان
educational staff credit coopera-
tive
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شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان
educational system

نظام آموزشی، نظام آموزش
educational technology

فناوری آموزشی
educational tour

گردش علمی، گردش مطالعاتی 
educational tourism

گردشگری آموزشی
educationalist = educationist

متخصص تعلیم و تربیت، کارشناس امور آموزش 
و پرورش، متخصص آموزش

educative
آموزنده، آموزشی، تربیتی، ارشادی 

educator
آموزشگر، مربی 

e-economy
اقتصاد الکترونیکی 

effect
اثــر، تأثیر، نتیجه، پیامد؛ اســباب، اثاثیه، امالک، 
دارایــی ]حقوق: در جمع[؛ اجــرا کردن، عملی 

کردن
effect of imitation

اثر تقلید، تأثیر تقلید 
effective

اثر بخــش، مؤثر، کارآمد؛ عملی، کارســاز؛ نافذ، 
مجری، معتبر

effective action
اقدام مثبت، اقدام سازنده، اقدام مؤثر 

effective and valid
نافذ و معتبر 

effective date
تاریخ تنقیذ، تاریخ اجرا، تاریخ شروع 

effective functioning
کارکرد اثر بخش 

effective governance
اداره امور به شیوه اثر بخش 

effective management
مدیریت اثر بخش، مدیریت کارآمد 

effective participation
مشارکت اثر بخش، مشارکت مؤثر و فعال

effective quality management
مدیریت کیفیت اثر بخش

effects
آثار، نتایج، تأثیرات؛ اشیاء؛ مایملک

efficacy
سودمندی، کارایی، اثر بخشی؛ خاصیت 

efficiency
کارایی، کارآمدی

efficiency indicators
شاخص های کارایی، نماگرهای کارآمدی

efficiency rate
نرخ کارایی، میزان کارایی

efficient
کارا، کارآمد 

efficient demand
تقاضای مکفی، تقاضای مؤثر

efficient market
بازار کارآمد 

effluent charge
عوارض تخریب محیط زیست 

egalitarian society
جامعه مساوات طلب 

egalitarianism
برابر طلبی، مســاوات طلبی، مســاوات خواهی؛ 
مکتب مســاوات، مکتب تســاوی طلبی؛ برابر 

نگری
egg chicken = egg-laying chiken

مرغ تخم گذار
egg-laying 



 election annulment 275

تخم گذار ]مرغ[
egocentric

خودمحور، خودپسند، خودمدارانه 
ego-ideal

خود آرمانی، من آرمانی
egoism

خودمحوری، خودمداری، خودبینی، نفس پرستی، 
خودخواهی

egoist
خودخواه، خودبین، نفس پرست 

eigenvalue = eigen value
ارزش ویژه، مقدار ویژه 

eighty-twenty rule
قاعده هشتاد ـ بیست 

ejectment
رفع تصرف عدوانی، بازپس گرفتن زمین غصبی

elaboration
بسط، تفصیل؛ شرح، تفسیر؛ جزئیات

elastic demand
تقاضای حساس، تقاضای کشش پذیر

elastic supply
عرضه حساس، عرضه کشش پذیر

elasticity
انعطاف پذیــری، قابلیت ارتجــاع، تغییر پذیری؛ 

کشش؛ حساسیت
elasticity of demand

کشش تقاضا
elasticity of production

کشش تولید 
elasticity of substitution

کشش جایگزینی، کشش جانشینی 
elasticity of supply

کشش عرضه 
elder

بزرگ تر، ارشد، پیش کســوت، ریش سفید، گیس 

سفید
elder care

مراقبت از سالمندان 
elder men

ریش سفیدان 
elder statesman

پیر سیاست، سیاست مدار کهنه کار
elder women

گیس سفیدان
elderly chairman 

رییس سنی جلسه 
elderly chairmanship 

ریاست سنی جلسه 
elderly people

افراد سالخورده، سالخوردگان، سالمندان 
eldermanship

کدخدامنشی، کدخدایی گری
elders

بزرگ ترها، مشایح، زعما، ریش سپیدان 
elected

منتخب، انتخابی، گزینش شده 
elected board

هیأت مدیره منتخب، هیأت مدیره انتخابی 
elected member

عضو منتخب، عضو انتخابی 
elected officials

مقامات منتخب 
elected or appointed

انتخابی یا انتصابی، منتخب یا منتصب
elected or nominated

منتخب یا منصوب، انتخابی یا انتصابی 
elected representatives

نمایندگان منتخب
election annulment

ابطال انتخابات 
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election board
هیأت نظارت بر انتخابات 

election campaign
مبارزه انتخابی، تبلیغات انتخاباتی، کارزار انتخاباتی
election card

تعرفه انتخاباتی، برگه انتخاباتی
election committee

کمیته انتخابات، شورای انتخابات 
election contest

اعتراض به نتیجه انتخابات )از طرف بازنده(
election corruption

تقلب در انتخابات 
election district

حوزه انتخاباتی
election observer

ناظر انتخابات
election or nomination

انتخاب یا انتصاب
election petition

اعتراض علیه نتیجه انتخابات
election precincts

حوزه های انتخاباتی
election result

نتیجه انتخابات
election returns

گزارش نتیجه انتخابات 
election right

حق انتخاب 
election roll

فهرست رأی دهندگان واجد شرایط
election supervisory council

هیأت نظارت بر انتخابات 
electioneering
تبلیغ انتخاباتی، مبارزه انتخاباتی، فعالیت انتخاباتی
elections law

قانون انتخابات
elector

انتخاب کننده، رأی دهنده، برگزیننده؛ عضو هیأت 
گزینش، عضو هیأت انتخابات

electoral college
مجمع نمایندگان، مجمع انتخاب کنندگان 

electoral committee
کمیته انتخاباتی، کمیته برگزاری انتخابات

electoral fraud
تقلب در انتخابات

electoral law
قانون انتخابات

electoral quota
سهمیه انتخاباتی

electoral register = election roll
فهرست رأی دهندگان واجد شرایط 

electoral ward
حوزه انتخاباتی

electorate
افراد واجد  انتخاب کنندگان؛ کلیه  رأی دهندگان، 

حق رأی؛ حوزه انتخابیه 
electors

انتخاب کنندگان، رأی دهندگان 
electric co-op

تعاونی تولید برق
electric pump

تلمبه برقی، پمپ برقی
electricity cooperatives

تعاونی های تولید و تأمین برق 
electrification

برق کشی، برق رسانی
electrified villages

روستاهای دارای برق
electronic extension = e-exten-
sion
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ترویج الکترونیکی 
electronic purchasing

خرید الکترونیکی
electronic voting

رأی گیری الکترونیکی
element

عنصر، مؤلفه، رکن، جزء؛ اجزا، ارکان، عناصر ]در 
جمع[

elemental
اساسی، ذاتی، بنیادی، اولیه 

elementary
اولیه، ابتدایی، مقدماتی، پایه 

elementary courses
دروس پایــه، دوره های پایه، دوره هــای اولیه یا 

ابتدایی
elementary education 

دوره آموزش ابتدایی
elementary school

دبستان، مدرسه ابتدایی، دوره ابتدایی 
elements of cooperative move-
ment

ارکان جنبش تعاون، ارکان نهضت تعاون
elements of empowerment 

ارکان توانمندســازی، مؤلفه های توانمندســازی، 
عناصر توانمندسازی 

elements of management
ارکان مدیریــت، مؤلفه هــای مدیریــت، اجزای 

مدیریت
elements of profit

مؤلفه های سود، اجزای سود، ارکان سود 
elevation of culture

اعتالی فرهنگ، ارتقای سطح فرهنگ 
elevator

سیلو، انبار، غله؛ باالبر، آسانسور 
elicitation

استنباط، استخراج
eligibility

احراز صالحیــت؛ صالحیت، شایســتگی؛ واجد 
شرایط بودن

eligibility criteria
ضوابط یا معیارهای شایستگی، مالک های واجد 

شرایط بودن 
eligibility for membership

احراز شرایط عضویت، کســب شرایط عضویت، 
واجد شرایط عضویت 

eligibility rule
قاعده شمول، قاعده واجدیت شرایط 

eligibility test
آزمون تعیین صالحیت 

eligible
واجد شــرایط، حایز شــرایط؛ واجــد صالحیت، 

ذی صالح 
eligible applicant

متقاضی واجد شرایط 
eligible assets

دارایی های قابل مطالبه 
eligible for membership 

واجد شرایط عضویت 
eligible paper

سند قابل قبول 
eligible partner 

شریک واجدالشرایط
elimination

حذف، زدایش، رفع، از بین بردن، دفع 
elimination of controls

حذف نظارت، حذف اقدامات کنترلی
elimination of middlemen

حذف واسطه ها
elimination of profit

حذف سود 
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elimination of subsidies
حذف یارانه ها 

elite
 the نخبگان، خواص، برگزیدگان ]با حرف اضافه

در ابتدا[؛ نخبه، برگزیده
elite members

اعضای نخبه، نخبگان 
elitism

نخبه گرایی، حکومت نخبگان، نخبه ساالری
elitist

نخبه گــرا، طرفدار نخبه گرایی، هــوادار حکومت 
نخبگان 

elitist goods
کاالی تجملی، کاالی نخبه پسند 

emancipation
آزادی، رهایی، خالصی، اســتخالص؛ آزادسازی؛ 

خروج از قیمومیت یا وصایت ]حقوق[ 
emancipation proclamation

اعالمیه آزادی بردگان 
emancipator

منجی، آزادی بخش، رهایی بخش 
embargo 

محاصره اقتصــادی، تحریم اقتصادی؛ ممنوعیت 
معامله؛ تحریم تجاری 

embellishment
زیباسازی

embezzlement
اختالس، حیف و میل 

embezzlement record
سابقه اختالس

embezzler 
اختالس کننده، مختلس 

emblem
مظهر، نماد، نشان 

emblements

منافع حاصل از زمین، حاصل زمین 
emergence

شکل گیری، پیدایش، ظهور 
emergency center

مرکز فوریت های پزشکی
emergency food aid

کمک غذایی اضطراری
emergency fund

صندوق کمک های اضطراری
emergency meeting

جلسه فوری، جلسه اضطراری
emergency powers

اختیارات فوق العاده 
emergency program

برنامه ضربتی، برنامه اضطراری
emergency relief

امداد ســریع، کمــک اضطراری، امداد رســانی 
اضطراری

emergency support
برنامه کمک اضطراری، کمک اضطراری

emerging
نوظهــور، نوآیند، در حال ظهور، نوخاســته، نوپا، 

جدیدالتأسیس، در حال شکل گیری؛ نوپدید
emerging country

کشور نوپا، کشور نوظهور، کشور نوپدید
emerging donors 

کمک دهنــدگان نوظهور، کمک دهندگان نوپدید، 
کمک دهندگان نوآیند

emerging economies
اقتصادهای نوظهــور، اقتصادهای در حال ظهور، 

اقتصادهای نوآیند، اقتصادهای نوپدید
emerging nation

ملت نوپا، ملت نوپدید
emerging process

فراینــد نوظهور، جریان نوظهــور، فرایند در حال 
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شکل گیری
emeritus professor

استاد بازنشسته
emigration

فرســتی،  مهاجر  برون کوچی،  مهاجرت، کــوچ، 
مهاجرت به خارج؛ جالی وطن، ترک میهن

eminent
بلند مرتبه، برجسته، واال، رفیع 

eminent domain
حق حاکمیت بر اموال اتباع بیگانه 

eminent domininon
مالکیت طلق دولت یا حکومت 

emotion quotient
بهره عاطفی، بهره احساسی

emotional
احساسی، عاطفی، هیجانی 

emotional behavior
رفتار عاطفی، رفتار احساسی 

emotional intelligence 
هوش هیجانی

emotional involvement
درگیری عاطفی 

emotional maturity
بلوغ عاطفی

emotional stability
ثبات عاطفی

emotive
عاطفی، احساسی، برانگیزاننده 

empathy
همدلی

emphyteusis
اجاره نود و نه ساله، اجاره دائمی، اجاره مادام العمر
empire-building

توسعه طلبی، سلطه جویی، سلطه گری
empiric method 

روش های تجربی، شیوه های غیر علمی 
empirical

تجربی
empirical analysis

تحلیل تجربی 
empirical approach

رویکرد تجربی
empirical data

داده های تجربی
empirical evidence

شواهد یا مستندات تجربی
empirical investigation

بررسی تجربی، تحقیق تجربی
empirical observation

مشاهده تجربی
empirical question

پرسش تجربی
empirical research

پژوهش های تجربی
empirical studies

مطالعات تجربی
empiricism

اصاالت تجربــه، مکتب اصالــت تجربه، تجربه 
گرایی 

employ
اســتخدام؛ به کارگیری؛ استفاده کردن؛ استخدام 

کردن؛ به خدمت گرفتن 
employability

اشــتغال پذیری؛ قابلیت به کار گیــری، قابلیت 
اشتغال 

employable
قابل اســتخدام؛ قابل به کارگیری؛ واجد شــرایط 

استخدام، اشتغال پذیر
employed

شاغل، مشغول به کار؛ استخدام شده 
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Employee benefit trust
صندوق امانی کمک کارمندی

employee benefits
مزایای کارمندی، مزایای کارکنان 

employed population
شاغلین، نیروهای فعال جامعه، جمعیت شاغل

employee
کارمند، مستخدم، حقوق بگیر 

employee class promotion
ترفیع کارکنان، ارتقای رتبه کارکنان 

employee development plan
طرح پرورش کارکنان، طرح اعتالی نیروها، طرح 

اعتالبخشی کارکنان
employee ownership 

مالکیت کارکنان 
employee representation

نظام نمایندگی کارمندی 
employee share ownership plan

طرح واگذاری )مالکیت( سهام شرکت به کارکنان 
employee share-owners
صاحبان سهام کارمندی، مالکان سهام کارکنان 
employee turnover

جا به جایی کارکنان؛ نقل و انتقال کارکنان 
employees cooperative thrift and 
credit societies (ECT & CSs)

شرکت های تعاونی پس انداز و اعتبار کارکنان
employee-owned firm

بنگاه تحت مالکیت کارکنان، مؤسســه کارمندـ 
مالک 

employee-owner
مســتخدم مالک، کارمند مالک؛ مستخدم دارای 

سهم مالکیت
employees compensation
جبران خدمت کارکنان؛ حقوق و مزایای کارکنان 
employees credit cooperative

تعاونی اعتبار کارمندی
employees housing cooperative

تعاونی مسکن کارمندی 
employees provident fund

صندوق مساعده کارکنان 
employees share scheme

طرح سهیم شدن کارکنان در سود شرکت 
employees’ consumer cooperative

شرکت تعاونی مصرف کارمندی، تعاونی مصرف 
کارمندی 

employer
کارفرما، صاحب کار 

employer association
انجمن کارفرمایان، تشــکل کارفرمایان، اتحادیه 

کارفرمایان 
employer powers 

اختیارات کارفرما 
employer stock

سهام کارفرمایی
employer’s contribution

سهم کارفرما 
employer’s liability

مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی کارفرما 
employer-employee relationship

روابط کارفرما مستخدم 
employers organizations
تشکل های کارفرمایی، سازمان های کارفرمایان 

employers syndicate 
کارفرمایی،  سندیکای  کارفرمایی،  انجمن صنفی 

اتحادیه صنفی کارفرمایان
employers union

اتحادیه کارفرمایان
employers’ liability insurance

بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه حوادث کار
employment advertisement
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آگهی استخدام 
employment agency

مؤسسه کاریابی، بنگاه کاریابی، آژانس کاریابی
employment contract

قرارداد استخدام 
employment department

اداره استخدام، اداره امور استخدامی 
employment discrimination

تبعیض استخدامی
employment elasticity 

کشش اشتغال
employment exchanges

ادارات کاریابی 
employment facilities

تسهیالت اشتغال زایی؛ امکانات اشتغال 
employment generation pro-
grams
برنامه های اشتغال آفرین، برنامه های اشتغال زایی
employment impact analysis

اثرســنجی تحلیلی اشــتغال؛ تحلیل اثرســنجی 
اشتغال

employment interview
مصاحبه استخدامی 

employment manager
مدیر امور استخدامی

employment market
بازار اشتغال 

employment of capital
به کارگیری سرمایه، به کار انداختن سرمایه 

employment rate
نرخ اشتغال 

employment subsidy
یارانه اشتغال

employment system
نظام استخدام، نظام اشتغال

employment termination
خاتمه خدمت، اتمام خدمت 

employment test
آزمون استخدامی 

employment training
شغل آموزی، کار آموزی، آموزش شغلی 

employmentable
اشتغال پذیر، قابل اشتغال، قابل به کارگیری

employment-friendly 
اشتغال پسند 

employment-generating plans 
طرح های اشتغال زا 

employment-intensity 
اشتغال طلبی، اشتغال بری

employment-intensive
اشتغال خواه، اشتغال بر، اشتغال طلب

emporium
مرکز تجاری؛ فروشگاه بزرگ؛ بازار 

empower
توانمندسازی؛ توانمند ساختن، توان افزایی؛ قدرت 

بخشیدن؛ اختیار دادن، وکالت دادن 
empowered

اختیاردار، مختار؛ توانمند شده 
empowering

توانمندسازی؛ توانمندســاز، توان افزایی؛ توان افزا؛ 
اختیار دادن 

empowering women
توانمندســازی زنــان، قدرت بخشــی بــه زنان، 

توان افزایی زنان
empowerment

حق  دادن؛  اختیــار  توان افزایی؛  توانمندســازی، 
وکالت دادن ]حقوق[

empowerment in cooperatives
توانمندسازی تعاونی ها، توان افزایی تعاونی ها

empowerment plan
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طرح توانمندسازی، طرح توان افزایی
emulation

هم چشمی، چشم و هم چشمی، رقابت؛ تقلید 
en bloc

دســته جمعی، متفقًا، باهم، یکجا؛ بــه اتفاق آرا، 
گروهی، دسته جمعی، باالتفاق

en masse
دســته جمعی، همه بــا هم، یکپارچــه، گروهی، 

باالتفاق
enabler 

توانمندساز، توان افزا، عامل توان افزایی
enabling

توانمندســاز؛ اختیار دهنده ]قانون، الیحه[؛ بستر 
ساز؛ بسترسازی؛ توان افزا؛ توان افزایی

enabling environment
بسترسازی، محیط توانمندساز

enact
اجرا کردن، به اجرا در آوردن، به اجرا گذاشــتن، 
اجرایی کردن؛ تنفیذ؛ وضع کردن، مقرر داشتن، 

به تصویب رساندن، تصویب کردن 
enacted

مصوب؛ اجرا شده 
enactment

وضع )قانون(، تأســیس؛ اجرا؛ تصویب، برقراری، 
مقرر داشتن

enactment of bills
وضع لوایح 

enactment of law
وضع قانون؛ تصویب قانون؛ اجرای قانون 

enclosed
محصور، بسته؛ به پیوست، به ضمیمه ]سند، نامه[، 

ضمیمه شده، منضم 
enclosing wall

پرچین، حصار
enclosure

حصارکشی، دیوارکشی؛ محوطه، حیاط؛ ضمیمه، 
ملحقه، پیوست ]سند، نامه[

encoding
رمزگذاری 

encouragement of participation = 
encouraging the participation

جلب مشارکت 
encouraging members’ participa-
tion

جلب مشارکت اعضا 
encouraging policy

سیاست دلگرم کننده؛ سیاست تشویقی 
encouraging signs

عالئم دلگرم کننده، نشانه های امیدوار کننده 
encroachment

تجاوز، تخطی، تعدی؛ غصب
encroachment and waste

تعدی و تفریط
enculturation

فرایند فرهنگ پذیری، فرهنگ آموزی، فرهنگ گرایی، 
فرهنگ یابی 

encyclopedia 
دانشنامه، دائرة المعارف

end and means
هدف و وسیله 

end consumer
مصرف کننده نهایی، مصرف کننده واقعی

end date
تاریخ اتمام، زمان اتمام، موعد نهایی

end product
محصول نهایــی، محصول تمام شــده، کاالی 

ساخته شده 
end user

مصرف کننده واقعی، بهره بردار نهایی؛ کاربر نهایی 
endanger
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به خطر افتادن؛ به خطر انداختن 
endangered

در معرض خطر، در معرض تهدید
endemic diseases

بیماری های بومی 
endless

بی پایان، بی انتها، بی حد و حصر 
endless belt

تسمه نقاله، نوار نقاله 
end-month settlement

تسویه آخر ماه 
endogenous

درون زا، درون زاد
endogenous money

پول غیر مستقل؛ پول درون زا 
endogenous participation

مشارکت درون زا 
endogenous vales

ارزش های درون زا 
endogenous variable

متغیر دورن زا 
endorse

ظهرنویســی کردن، پشت نویســی کردن، تأیید 
کردن 

endorsed papers
اسناد و اوراق ظهرنویسی شده 

endorsement
پشت نویسی، ظهرنویسی؛ تأیید، حمایت 

endorsement in blank
پشت نویسی بدون نام حامل 

endorsements
تأییدنامه ها، تأییدیه ها

endorser
پشت نویس، ظهر نویس، تأیید کننده 

endowed = bequeathed

وقفی
endowed land 

زمین وقفی
endowed property

مال موقوفه، مال وقفی، اموال موقوفه 
endowment

وقف، موقوفه، مال وقفی، بخشــش، اعطا، هبه، 
کمــک بالعوض؛ اســتعداد، موهبت؛ موقوفه؛ 

بنیاد؛ اوقاف، موقوفات ]در جمع[
endowment fund

وجــوه وقفی، صنــدوق عطایا؛ صنــدوق وقف، 
صندوق اوقاف

endowment insurance = endow-
ment policy

بیمه عمر مدت دار، بیمه تأمین آینده، بیمه تأمین 
آتیه

endowment profits
سودهای اعطایی، منافع اعطایی

endowments to the public 
وقف عامه، وقف عام 

ends and means
اهــداف و ابزار، هدف ها و ابــزار نیل به هدف ها؛ 

هدف ها و وسایل
ends and means planning

برنامه ریزی اهــداف و ابزارها، طراحی هدف ها و 
ابزارها

end-year settlement
تسویه آخر سال، تسویه حساب پایان دوره

energetic
پر جنب و جوش، پر تحرک، پر انرژی

energy
نیرو، توان؛ سوخت، انرژی 

energy conservation
حفظ انرژی، حفاظت انرژی

energy saving
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صرفه جویی در مصرف انرژی
energy source

منبع )تولید( انرژی، منبع تأمین انرژی
energy waste

اتالف انرژی، هدرروی انرژی
energy-intensive

انرژی بر، انرژی طلب
energy-saving 

انرژی اندوز
enforce

اجرا کردن، به اجرا در آوردن؛ تنفیذ کردن، اعمال 
کردن

enforce a restriction
تعیین محدودیت کردن؛ وضع محدودیت 

enforceability
قابلیت اجرا، امکان اجرا، لــزوم اجرا؛ الزم االجرا 

بودن
enforceability of obligation

لزوم ایفای تعهد، لزوم ادای تعهد
enforceable

نافذ، مجری، قابل اجــرا، قابل تنفیذ، الزم االجرا، 
دارای قابلیت اجرایی

enforceable deed = enforceable 
instrument

سند اجرایی، سند الزم االجرا، اجراییه
enforceable law = binding law

قانون الزم االجرا
enforced

تنفیذ شده، به اجرا درآمده؛ مجری
enforced laws

قوانین جاری
enforcement

تنفیذ، اجرا؛ تحمیل؛ به اجرا در آوردن 
enforcement actions

اقدامات قهری

enforcement date
تاریخ اجرا، تاریخ تنفیذ، موعد اجرا

enforcement of judge
اجرای حکم دادگاه 

enforcement of law
اعمال قانون، اجرای قانون 

enforcement of order
اجرای حکم

enfranchise
اعطــا کردن حق رأی، دادن حــق انتخاب؛ اعطا 
کــردن حقوق مدنی، حقوق سیاســی یا مدنی 

قائل شدن برای
enfranchisement

اعطــای حــق رأی، اعطــای حقــوق مدنــی؛ 
بهره مندسازی 

Engel’s law 
قانون اِنِگل

engender
موجب شدن، به وجود آوردن، منشا شدن 

engine of growth
موتور محرکه رشد 

engineering
مهندسی 

Engineering Disciplinary 
نظام مهندسی 

Engineering Disciplinary Or-
ganization

سازمان نظام مهندسی
engineering of opportunity pro-
cessing

مهندسی فرصت پردازی
engrossment

تنظیم متن نهایی سند یا الیحه؛ احتکار
enjoyment

بهره مندی، تمتع؛ رضایت، مایه لذت 
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enlarge
وسعت بخشیدن، گســترش دادن، افزایش دادن؛ 

بسط دادن
enlargement

بســط؛  تفصیل،  افزایش؛  وســعت،  گســترش، 
بزرگ سازی، وسعت بخشیدن

enlighten
روشن کردن، آگاه کردن، از بی خبری در آوردن 
enlightened

روشــن بین، روشــنفکر، آگاه، با بصیرت؛ فارغ از 
جهل و تعصب 

enlightened marketing 
بازاریابی آگاهانه

enlightening
روشن گر، آگاه کننده، آگاهی بخش، آگاه ساز 

enlightenment
روشن اندیشــی، روشنفکری؛ روشــن گری، تنویر 

افکار، آگاه سازی 
enlist

ثبت نام کردن؛ فهرست کردن؛ جلب کردن؛ جلب 
حمایت، جذب مشارکت

enlisting
جلب، جذب؛ فهرست کردن 

enquiry = inquiry
پرس و جو، تحقیق و تفحص؛ استفسار، استعالم 
enquiry form

فرم استعالم، برگه استعالم
enrollment = enrolment

ثبت نــام، نام نویســی )داوطلبــان ورود به نهاد 
آموزشــی(؛ تعداد ثبت نام شدگان؛ عضوگیری؛ 

پذیرش عضویت
enslave

به بردگی گرفتن، برده ساختن 
entail

وقف کردن، هبه کردن؛ به ارث گذاشتن از طریِق 
قرابت؛ مســتلزم بودن، ایجاب کردن؛ موجب 

شدن، در پی داشتن
entail estate

ملکی که به وارث جانشین می رسد 
entailment

موقوفه، وقف؛ توارث از طریق قرابت 
enter a bid 

در مناقصه یا مزایده شرکت کردن
enter into agreement
انعقاد قرارداد، عقد قرارداد؛ قرارداد منعقد کردن 

enter into an engagement
قبول تعهد کردن 

enter into contract
قرارداد بستن، عقد قرارداد 

enter into new markets
ورود به بازارهای جدید

enterprise
بنگاه اقتصادی، تشــکل اقتصادی؛ کسب و کار؛ 

واحد اقتصادی، مؤسسه تجاری، بنگاه
enterprise culture

فرهنگ کسب و کار 
enterprise ecosystem

زیست بوم کسب و کار
enterprise identity 

هویت بنگاه
enterprise life cycle 

چرخه عمر بنگاه 
enterprise value

ارزش بنگاه اقتصادی 
enterprise-type pattern

انگاره بنگاه گونه
enterprising the university

تبدیل دانشگاه به نوعی کسب و کار
enthusiast angels

فرشتگان مشتاق، حامیان مشتاق
entire membership
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کل اعضا
entirely

کاًل، کاماًل، به تمامی، سرتاسر، یکسره 
entirety

تمامیت، کلیت
entitled

محق بودن، حق داشتن، ذی حق بودن، مستحق 
بودن؛ ذی حق، مستحق، محق، مجاز

entitled official
کارمند رسمی 

entitled to sign
دارای حق امضا

entitled to vote
واجد حق رأی 

entitlement
اصل استحقاق، حق و حقوق، استحقاق 

entity
ماهیت، شــخصیت، موجودیت؛ واحد مســتقل، 

موجود؛ واحد تجاری، مؤسسه تجاری
entity separation 

تفکیک شخصیت ]حسابداری[
entomologist

حشره شناس
entrance card

کارت ورودی 
entrance fee

حق ورودیه، حق ورود؛ حق عضویت اولیه 
entrance money

ورودیه، ورودی ]مبلغ[
entrance rate 

حقوق بدو خدمت 
entrance requirements

شرایط ثبت نام، شرایط پذیرش، شرایط ورود
entrance test

آزمون ورودی 

entrants
وارد شــوندگان، داوطلبان ورود؛ شرکت کنندگان، 

رقابت کنندگان 
entrants of the labor market 

وارد شوندگان به بازار کار 
entrenched

تثبیت شده، مستحکم
entrepot

مرکز پخش کاال، بندر آزاد 
entrepreneur

کارآفرین
Entrepreneur Development 
Scheme (EDS)

طرح توسعه کارآفرینان
entrepreneurial 

کارآفرینانه؛ کارآفرینی
entrepreneurial advocacy

حمایت کارآفرینانه
entrepreneurial angels

فرشتگان کارآفرینی
entrepreneurial approach

رویکرد کارآفرینانه 
entrepreneurial atmosphere

فضای کارآفرینی
entrepreneurial attitude

نگرش کارآفرینانه 
entrepreneurial capacity-build-
ing

ظرفیت سازی کارآفرینانه
entrepreneurial capital 

سرمایه کارآفرینانه
entrepreneurial career

مسیر شغلی کارآفرینانه، کارراهه کارآفرینانه
entrepreneurial competencies

صالحیت های کارآفرینانه
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entrepreneurial cooperative busi-
ness 

کسب و کار تعاونی کارآفرینانه
entrepreneurial cradle

گهواره کارآفرینی، مهد کارآفرینی
entrepreneurial curriculum de-
velopment

برنامه ریزی آموزشــی کارآفرینانــه، برنامه ریزی 
درسی برای کارآفرینی

entrepreneurial demographic 
characteristics

ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینی
entrepreneurial development 
movement

نهضت توسعه کارآفرینی
entrepreneurial dynamization

پویایی سازی کارآفرینانه
entrepreneurial economy

اقتصاد کارآفرین
entrepreneurial education

آموزش کارآفرینانه
entrepreneurial embryos

نطفه های کارآفرینی
entrepreneurial empowerment

توانمندسازی کارآفرینانه
entrepreneurial enabling envi-
ronment

محیــط توانمندســاز کارآفرینــی، بسترســازی 
کارآفرینانه

entrepreneurial enabling package
بسته توانمندسازی کارآفرینانه

entrepreneurial event
رویداد کارآفرینانه، جریان کارآفرینانه

entrepreneurial human resource 
erosion

فرسایش منابع انسانی کارآفرین

entrepreneurial initiatives
طرح های کارآفرینانه، اقدامات کارآفرینانه 

entrepreneurial insight
بینش کارآفرینانه، بصیرت کارآفرینانه

entrepreneurial intensity
هیجان کارآفرینانه

entrepreneurial intention 
نیت کارآفرینانه

entrepreneurial marketing 
بازاریابی کارآفرینانه

entrepreneurial network
شبکه کارآفرینانه

entrepreneurial organization
سازمان کارآفرین، تشکیالت کارآفرینانه

entrepreneurial personality
شخصیت کارآفرینانه

entrepreneurial preparedness
آمادگی کارآفرینانه

entrepreneurial problem-solving
مسأله گشایی کارآفرینانه

entrepreneurial processes
جریان های کارآفرینانه، فرایندهای کارآفرینانه

entrepreneurial professional 
competencies

قابلیت های حرفه ای کارآفرینانه
entrepreneurial professionalism

حرفه گرایی کارآفرینانه
entrepreneurial profit

سود کارآفرینانه، سود ناشی از کارآفرینی 
entrepreneurial research univer-
sity

دانشگاه تحقیقات کارآفرینانه
entrepreneurial role model

الگوی نقش کارآفرینانه
entrepreneurial schemes
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طرح های کارآفرینانه
entrepreneurial self-capacity 
building

خودـ  بنیه پروری کارآفرینانه، خودـ  ظرفیت سازی 
کارآفرینانه

entrepreneurial socity 
جامعه کارآفرین

entrepreneurial spirit
روحیه کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه

entrepreneurial state
دولت کارآفرین

entrepreneurial stress
تنش کارآفرینانه

entrepreneurial supply-demand 
of knowledge

عرضه و تقاضای کار آفرینانه دانش
entrepreneurial technology de-
velopment

توسعه فناوری کارآفرینانه
entrepreneurial thinking

تفکر کارآفرینانه
entrepreneurial traits

ویژگی های کارآفرینانه، خصلت های کارآفرینانه
entrepreneurial trajectory

مسیر کارآفرینانه
entrepreneurial view

نگاه کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه
entrepreneurial window

پنجره کارآفرینانه
entrepreneurialism

کارآفرینی گرایــی، تفکــر کارآفرینــی؛ مکتــب 
کارآفرینی

entrepreneurs cooperative
تعاونی کارآفرینان 

entrepreneurship

کارآفرینی
entrepreneurship acculturation

فرهنگ پذیرسازی کارآفرینی
entrepreneurship activists

فعاالن عرصه کارآفرینی
entrepreneurship activities

فعالیت های کارآفرینی
entrepreneurship architchting

معماری کارآفرینی، طراحی کارآفرینی، مهندسی 
کارآفرینی، مهندسی کردن کارآفرینی

entrepreneurship capital
سرمایه کارآفرینی

entrepreneurship culture
فرهنگ کارآفرینی

entrepreneurship development 
continuum

پیوستار توسعه کارآفرینی
entrepreneurship ecology

بوم شناسی کارآفرینی
entrepreneurship encouragement 

تشویق کارآفرینی
entrepreneurship ethic

اخالق کارآفرینی
entrepreneurship facilitation

تسهیل روند کارآفرینی، تسهیل گری کارآفرینی
entrepreneurship impacts

پیامدهای کارآفرینی، تأثیرات کارآفرینی 
entrepreneurship index

شاخص کارآفرینی
entrepreneurship indicators = 
entrepreneurship indices

شاخص های کارآفرینی
entrepreneurship institutional 
trajectory

خط سیر نهادی کارآفرینی
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entrepreneurship mainstream
جریان محوری کارآفرینی

entrepreneurship management
مدیریت کارآفرینی

entrepreneurship needs-assess-
ment 

نیازسنجی کارآفرینی
entrepreneurship outcomes

دستاوردهای کارآفرینی
entrepreneurship spirit

روحیه کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی
entrepreneurship vision

بینش کارآفرینی، چشم انداز کارآفرینی
entrepreneurship-hood of cultur

جنبه کارآفرینی فرهنگ
entrereneurship facilitator

تسهیل گر کارآفرینی
entries

اقالم ورودی، اقالم ثبت شده؛ ورودی ها 
entries in the journal

اقالم وارد شده در دفتر روزنامه 
entropy 

نا به ســامانی، بی نظمی، اغتشــاش، آشــفتگی، 
آنتروپی 

entrust
واگذاری، تفویض؛ محول کردن، سپارش

entrusted
واگذار شده، محوله 

entrusted functions
امور محوله، وظایف محولــه، نقش های محوله، 

کارکردهای محوله
entry

ثبت، یادداشــت؛ مدخل؛ قلم، فقره؛ در دفتر وارد 
کردن، ثبت کردن؛ ورودی 

entry cost

هزینه شناســاندن یا معرفی کــردن کاال به بازار 
برای اولین بار 

entry form
فرم ثبت نام 

entry into the labor market 
ورود به بازار کار 

entry visa
ویزای ورود 

enumeration
شمارش 

enumerator
آمارگیر، مأمور سرشماری، مأمور آمار 

enviro-ethtical
زیست محیطی ـ اخالقی 

environment
محیط زیست؛ محیط، فضا، شرایط

environmental
زیست محیطی، محیط زیستی؛ محیطی

environmental auditing
ممیزی زیست محیطی 

environmental concerns
دغدغه های زیست محیطی 

environmental cooperative = 
green cooperative

تعاونی محیط زیســتی، تعاونی زیســت محیطی، 
تعاونی سبز

environmental degradation
تضعیف محیط زیست 

environmental destruction
تخریب محیط زیست، نابودی محیط زیست

environmental determinism
جبرگرایی محیطی، جبریت محیط 

environmental entrepreneurship
کارآفرینی زیست محیطی، کارآفرینی سبز

environmental factors
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عوامل زیست محیطی؛ عوامل محیطی 
environmental health cooperative

تعاونی بهداشت محیط
environmental impacts

تأثیرات زیست محیطی؛ اثرات محیطی
environmental investment

سرمایه گذاری زیست محیطی
environmental label

برچسب زیست محیطی
environmental liabilities

تعهدات زیست محیطی 
environmental management

مدیریت محیط زیست، مدیریت زیست محیطی
environmental management 
system

نظام مدیریت )زیســت( محیطی، نظام مدیریت 
محیط زیست

environmental planning
برنامه ریزی زیست محیطی، برنامه ریزی محیطی 
environmental pollution

آلودگی زیست محیطی
environmental protection

حفاظت از محیط زیســت، حفظ محیط زیســت، 
صیانت از محیط زیست

environmental regulations
مقررات زیست محیطی 

environmental scanning 
پویش محیطی ]آینده پژوهی[

environmental schemes
طرح های زیست محیطی

environmental services
خدمات زیســت محیطی؛ ســازمان های زیست 

محیطی
environmental sustainability

پایداری زیست محیطی

environmentalism
محیط زیست گرایی؛  محیط زیســت،  از  طرفداری 

محیط گرایی
environmentalist

محیط زیست؛  طرفدار  محیط زیســت؛  متخصص 
محیط شناس

environmentally-friendly
سازگار با محیط زیست 

environmentally-friendly prod-
uct

محصول سازگار با محیط زیست
enviroprenear = green entrepre-
neur

کارآفرین سبز
envisaged

مورد نظر، پیش بینی شــده، مدنظر، در نظر گرفته 
شده 

envoy
فرستاده، فرستاده سیاسی، مأمور، نماینده سیاسی 
envoy extraordinary

نماینده فوق العاده، فرستاده ویژه 
ephemeral

زودگذر، کم دوام، گذرا 
epidemic

همه گیر، متداول، واگیردار؛ همه گیری 
epistemology

معرفت شناسی، شناخت شناسی
epoch-making

دوران ساز، تاریخ ساز 
equal

مســاوی، متســاوی، برابر، یکســان، هم سنگ، 
هم تراز؛ علی السویه

equal advantage
مزیت برابر، مزیت یکسان

equal opportunity
فرصت برابر، شانس یکسان 
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equal partners
شرکای هم سهم، شرکای دارای سهم برابر 

equal pay
مزد برابر، پرداخت یکســان، دســتمزد مساوی؛ 

برابری حقوق و دستمزدها 
equal pay for equal work

مزد یکسان در برابر کار یکسان 
equal rights

حقوق برابر، برابری حقوق 
equal terms

شرایط متساوی، شرایط یکسان 
equal voting right

حق رأی برابر 
equality

برابری، مساوات، یکسانی؛ عدالت
equality as equity

عدالت انصافی 
equality in wages

برابری مزدها، تساوی دستمزدها 
equality is equity 

عدالت در مساوات است؛ برابری عین عدالت است 
equality of saving and invest-
ment 

برابری پس انداز و سرمایه گذاری 
equality of taxation

عدالت مالیاتی 
equality of votes

برابــری آرا، برابر بــودن آرای مخالفت و موافق، 
تساوی آرا 

equality theory
نظریه برابری 

equalization
برابرسازی، معادل سازی، همسان سازی

equalization fee
نرخ برابرسازی عواید؛ تساوی ورودیه 

equalization fund
صندوق تسویه، صندوق برابری 

equalizing dividend
تنظیم زمان پرداخت ســود ســهام؛ ســود سهام 

جبرانی 
equation
معادله؛ تساوی؛ یکسان گرفتن، مساوی دانستن

equation payments
برابری پرداخت ها، برابرسازی پرداخت ها 

equatorial
استوایی 

equidistant
هم فاصله، هم مسافت، به یک فاصله 

equilibrium
ترازمندی، توازن، موازنه، تعادل 

equilibrium price
قیمت تعادلی 

equipment
تجهیزات، ساز و برگ، وسایل و ابزار 

equipotential
هم استعداد، هم ارز، هم پتانسیل، هم توان

equitable
عادالنه، منصفانه، مبتنی بر قاعده و انصاف

equitable distribution
توزیع عادالنه

equitable estate
عین مرهونه، ملک طلق 

equitable lien
حق تصرف مال به حکم دادگاه 

equitable mortgage
رهن قهری، رهن خود به خود؛ رهن برای تضمین 

اعتبار بانکی؛ رهن انصافی )ثبت نشده(
equitable owner

ذی نفع اموال امانی 
equitable price
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قیمت عادالنه، قیمت منصفانه
equitable return

بازده عادالنه 
equitable treatment

رفتار عادالنه، برخورد منصفانه 
equities

سرمایه ســهامداران، آورده شرکا؛ سهم صاحبان 
ســهام؛ حقوق صاحبان ســهام، سرمایه اعضا؛ 

سهم عادی، سهم متعارف
equities stock

سهم دارای حق مالی
equity

عدالــت، بی طرفی؛ ارزش خالــص؛ ارزش ویژه؛ 
ســرمایه ســهامداران، سهم ســرمایه اعضا، 
اعضا، سرمایه سهمی؛  سهم الشرکه، ســرمایه 

حقوق صاحبان سهام ]در جمع[
equity annuity

مقرری متغیر ساالنه 
equity assets

دارایی های سهمی 
equity capital

سرمایه سهمی، ســرمایه صاحبان سهام، سرمایه 
سهامداران 

equity contribution
سهم سرمایه اعضا 

equity drive
جذب سرمایه سهمی 

equity financing
تأمین ســرمایه از محل فروش سهام، تهیه منابع 
مالی با فروش ســهام، تأمیــن مالی از محل 

فروش سهام
equity fund 

صندوق سهام اعضا
Equity House

خانه انصاف 

equity instrument
ابزار سرمایه؛ اسناد سرمایه سهمی ]در جمع[

equity investment
سرمایه گذاری در سهام سرمایه 

equity multiplier
ضریب )فزاینده( حقوق صاحبان سهام 

equity of redemption
حق بازپس گیری، حق استرداد؛ حق فک رهن

equity of shares 
تساوی سهام 

equity participation 
مشارکت در سرمایه، مشارکت سرمایه ای

equity payment
پرداخت سرمایه سهمی 

equity rate
نرخ برابری 

equity receiver
امین اموال، کفیل 

equity redemption
نقد کردن سهام اعضا

equity securities
اوراق بهادار ســهامداران، اوراق ســهام؛ سرمایه 

شرکت به صورت اوراق بهادار
equity shares

سهام سرمایه )اعضا(، سهام اعضا، سهام صاحبان 
سرمایه؛ سهام عادی

equity theory 
نظریه برابری 

equity trading
داد و ستد منصفانه 

equivalent
معادل، هم بها، هم ارزش، هم سنگ، هم ارز

era
دوره، دوران، عهد، زمانه، عصر، روزگار

era of reforms
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دوره اصالحات، دوران اصالحات 
eradication

ریشه کنی، قلع و قمع، امحا، نابودی
ergonomics

علــم ارگونومی ]علم متناسب ســازی ابزار کار با 
شــرایط و ویژگی های انسان[، علم کارپژوهی 
]علــم تطبیق کار و شــرایط کار با ویژگی ها و 

نیازهای انسان[ 
ergonomy

متناسب ســازی تجهیزات و وسایل کار با شرایط 
انسانی؛ کارپژوهی، ارگونومی

erroneous report
گزارش خالف واقع 

error
اشتباه، خطا، غلط

errors and omissions
اشتباهات و از قلم افتادگی ها 

escalation
تشدید، افزایش، اوج گیری 

escalation clause
شرط افزایش بها، شرط تعدیل و تطبیق قیمت با 

شرایط روز، قید تعدیل قیمت
ESCAP

کمیســیون اقتصادی و اجتماعی منطقه آســیا ـ 
اقیانوسیه، اسکاپ

escape clause
شرط نقض، شــرط گریز، شــرط رهایی، شرط 

معافیت، قید معافیت
escape goat

وجه المصالحه، سپر بال 
escaped

فراری، متواری
escapism

واقعیت گریزی
escapist

واقعیت گریز
escheat

ملک بی وارث؛ ضبط کردن ملک یا مال بالوارث، 
انتقال ملک به دولت، ضبط ماترک بالوارث

escrow
سند امانی )با محتوای مشروط(؛ التزام نامه، سند 
گرویی، ســند تضمینی؛ تودیع سند نزد ثالث؛ 

ودیعه سپاری، وجه تضمینی
escrow account

حساب تضمینی، حساب امانی 
escrow agent

کارگزار امانی 
e-services 

خدمات الکترونیکی 
esprit de corps

روحیــه همــکاری و همدلی، روحیــه همکاری 
جمعی، روحیه گروهی

essence
جوهره، عنصر اصلی؛ ذات، عصاره؛ ماهیت اصلی
essence of contract

شروط و قیود اساسی قرارداد
essential clause

شرط اساسی، شرط اصلی، قید ضروری 
essential conditions

شرایط اساسی، شرایط ضروری
essential consumer goods

کاالهــای مصرفی ضــروری، کاالهای مصرفی 
اساسی

essentialism
ماهیت گرایی، ذات گرایی 

essentialist
ماهیت گرا، ذات گرا 

establish
احراز کردن ]حقوق[؛ تشــکیل دادن، تأســیس 

کردن، برقرار کردن؛ وضع کردن 
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established 
نافذ ]قانون[؛ رایج؛ جاافتاده، ریشه دار، تثبیت شده، 
مستقر، استقرار یافته، پا برجا؛ اثبات شده، محرز 

]حقوق[
established brand

محصول شناخته شــده، نام تجاری معروف، برند 
قدیمی و ریشه دار

established business
کسب و کار جاافتاده 

established parts
نقاط یا بخش های سامان یافته 

establishment
تشکیل، تأسیس؛ اســتقرار؛ تشکیالت؛ مؤسسه، 

تشکل
establishment committee

کمیته تأسیس 
establishment expenses

هزینه های تأسیس 
establishment lawyer

وکیل با نفوذ
establishment notice

آگهی تأسیس 
establishment permit

پروانه تأسیس
establishment preparatory meet-
ing

مجمع مقدماتی مؤسس 
establishment procedure

روال تأســیس، مراحل تأســیس، روند تأسیس، 
تشریفات تأسیس

estate
دارایی، ملک، ماترک؛ طبقه )اجتماعی یا سیاسی(، 

مایملک، دارایی )غیر منقول(
estate agency

بنگاه معامالت ملکی 
estate agent

مشــاور معامالت ملکی، مشــاور امالک، دالل 
معامالت امالک

estate duties
مالیات بر ارث، عوارض بر امالک

estate for life
حق عمری 

estate in common
اشتراک در مالکیت زمین؛ ملک مشاع

estate in escheat
ترکه بدون وارث 

estate in fee 
مالکیت مطلق و غیر مشروط نسبت به زمین 

estate in fee simple
ملک طلق

estate in fee tail 
ملک در حبس، ملک در موقوف 

estate in joint tenancy
واگذاری مشاع 

estate in remainder
ملک معلق، تملک معلق

estate in severalty
ملک شخصی 

estate income
درآمد ناشی از ملک 

estate of years = estate for years
حق انتفاع محدود به چند سال؛ حق رقبی ]حقوق[
estate owner

مالک زمین، صاحب ملک 
estate tax

مالیــات بر امالک و مســتغالت، مالیات ماترک، 
مالیات بر ارث

estimated
تقریبی، برآوردی، تخمینی؛ برآورد شده، پیش بینی 

شده 
estimated value
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ارزش تقریبی
estimation

برآورد، تخمین، تقریب
estimator

ارزیاب، مقوم، برآورد کننده
estop

مانع طرح ادعا شدن
eternal

جاویدان، ابدی، الیزال
eternal verity

اصل اخالقی؛ قانون الهی 
ethical

اخالقی، معنوی
ethical business

کسب و کار اخالقی؛ امر اخالقی
ethical choice

انتخاب اخالقی، گزینه اخالقی
ethical codes

منشور اخالقی، قواعد اخالقی، ضوابط اخالقی
ethical employers 

کارفرمایان اخالقی، کارفرمایان اخالق گرا 
ethical forces

نیروهای اخالقی، نیروهای ارزشی
ethical liability

تعهد اخالقی
ethical organizations

سازمان های اخالق گرا، تشکل های اخالقی
ethical stance

موضع اخالقی
ethical standards

موازیــن اخالقــی، ضوابط اخالقــی، معیارهای 
اخالقی

ethical values
ارزش های اخالقی

ethics

اصول اخالقــی، علم اخــالق؛ موازین اخالقی، 
اصول اخالق

ethics training 
آموزش اخالقیات، آموزش اصول اخالقی 

ethnic communities
جوامع قومی

ethnic conflicts
اختالفات قومی، مناقشــات قومی، درگیری های 

قومی 
ethnic groups

گروه های قومی
ethnic handicrafts

صنایع دستی بومی، صنایع دستی مخصوص هر 
قوم

ethnic minority
اقلیت قومی

ethnic riots
شورش های قومی

ethnic = ethnical
قومی، نژادی

ethnicity
نژادی، قومی، قومیت؛ وابستگی قومی، مالحظات 

قومی، قومیت گرایی، قوم گرایی
ethnocentrism

نژادگرایی، قوم مداری، قوم محوری، قوم گرایی
ethnography

قوم نگاری، قوم پژوهی، قوم شناسی
ethos

خصایل، خصایص، خلقیات 
e-ticket

بلیت الکترونیکی
e-tourism

گردشگری الکترونیکی 
e-transaction

داد و ستد الکترونیکی، تراکنش الکترونیکی
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Euricse = European Research In-
stitute on Cooperative and Social 
Enterprises 

مؤسسه پژوهشــی اروپا برای بنگاه های تعاونی و 
اجتماعی

Euro Zone
منطقه یورو

Euromarket = Euromart
جامعه اقتصادی اروپا، بازار مشــترک اروپا، بازار 

اروپا
Euromart 

بازار مشترک اروپا، یورومارت
European Common Market 
(ECM)

بازار مشترک اروپا
European Community

جامعه اروپا، کشورهای همبسته اروپایی
European Council

شورای اروپا
European Economic and Social 
Committee (EESC)

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اروپا
European Economic Community 
(EEC)

جامعه اقتصادی اروپا
European Free Trade Associa-
tion (EFTA)

اتحادیه تجارت آزاد اروپا 
European Monetary Agreement

موافقت نامه پولی اروپا 
European Monetary Cooperation 
Fund (EMCF)

صندوق همکاری پولی اروپا
European Monetary System 
(EMS)

نظام پولی اروپا

European Research Institute on 
Cooperative and Social Enter-
prises (Euricse)

مؤسسه پژوهشــی اروپا برای بنگاه های تعاونی و 
اجتماعی، یوریکس

European Social Fund
صندوق امور اجتماعی اروپا

evacuation
تخلیه؛ خالی کردن؛ خالی شدن

evade taxation 
فرار از پرداخت مالیات، فرار مالیاتی

evaluation
ارزشیابی؛ ارزیابی پس از اجرا

evaluation and monitoring crite-
ria

ضوابط و معیارهای پایش و ارزشیابی 
evaluation criteria

معیارهای ارزشیابی، مالک های ارزشیابی 
evaluation techniques

فنون ارزشیابی، روش های ارزشیابی 
evaluator

ارزشیاب، کارشناس ارزشیابی، ارزیاب
evasion

شانه خالی کردن، طفره رفتن؛ طفره، گریز
evasive

طفره جویانه، طفره آمیز؛ گنگ و مبهم 
even

ثابت، یکنواخت، مساوی، برابر؛ هم تراز، هم اندازه؛ 
مالیم، معتدل؛ هموار کردن، تراز کردن 

even development
توسعه متوازن 

even prices
برابری قیمت ها

evergreen
همیشه سبز؛ همیشگی، ماندگار
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ever-green cooperatives
تعاونی های همیشه سبز

evergreen credit
اعتبار دائم 

evict
تصرف کــردن عین مســتأجره، اخــراج کردن 
مستأجر از ملک؛ بیرون کردن، اخراج کردن ]از 

خانه، ملک یا زمین[
evict tenant

وادار کردن مســتأجر به تخلیه، حکم تخلیه ملک 
را گرفتن 

eviction
خلع ید، خلع تصرف، اخراج؛ حکم تخلیه، تخلیه 
eviction act

قانون تخلیه
eviction notice

ابالغیه تخلیه
eviction order

حکم تخلیه
eviction procedures

مراحل اجرای حکم تخلیه، دســتورالعمل اجرایی 
تخلیه

evidence
قرائن، شواهد، مدارک، ادله؛ مدرک، نشانه، دلیل
evidence documents

اسناد مثبته 
evidence of debt

اثبات دین 
evidence of guilt

دلیل یا مدرک اثبات جرم 
evidencing proofs

دالیل کافی، ادله مکفی، ادله مثبته
evil circle

چرخه باطل، دور باطل 
evolution 

تکامل، تطور، سیر تکامل، تحول تدریجی 
evolutionary

تکاملی، سیر تکاملی
evolutionary changes

تغییرات تدریجی 
evolutionary economists

اقتصاددانان تحول گرا 
evolutionary process

فرایند تکاملی، سیر تکاملی، روند تکاملی
evolutionism

تکامل گرایی، اعتقاد به اصل تکامل
evolutionist

تکامل گرا، پیرو اصول تکامل گرایی 
e-voucher

بن کارت الکترونیکی
ex ante

مورد انتظار، مورد نظر 
ex ante saving

پس انداز پیش بینی شده 
ex coupon

بدون کوپن بهره 
ex dividend

بدون سود سهام، فاقد سود )سهام(
ex gratia

کمک بالعوض، کمک دوســتانه؛ بالعوض، غیر 
معوض؛ همت عالی، بدون چشمداشت 

ex gratia payment
پرداخت همت عالی، کمک بالعوض

ex new
فاقد حق خرید سهام جدید 

ex officio
به مقتضای ســمت، به ضرورت مقام؛ به واسطه 

سمت، به واسطه سمت و موقعیت
ex officio member

عضو موظف 
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ex plantation
تحویل سر مزرعه، تحویل سر خرمن 

ex post
واقعی، تحقق یافته، محقق شده، عملی شده 

ex post facto
بازپسین، پس رویدادی؛ عطف به ماسبق

ex right
بدون حق، فاقد هر گونه حق، الحق 

ex warehouse
بدون حق انبارداری 

exaction
اجحــاف، اخــاذی؛ زورگویی، تحمیل؛ مشــغله، 

گرفتاری
exaggeration

مبالغه، اغراق، گزافه 
ex-all

بدون مزیت 
exalted

رفیع، منیع، واال مقام، عالی مرتبه 
examination

بررسی، وارسی، بازرسی؛ امتحان، معاینه؛ تحقیق، 
ســؤال و جواب، بازپرســی ]حقوق[؛ رسیدگی 

]پرونده، مدارک[ 
examination board

هیأت  رسیدگی؛  کمیســیون  بازرسی،  کمیسیون 
ممتحنه

examination by-law
آیین نامه امتحانات، آیین نامه بازرسی

examine the records
بررسی سوابق 

examiner
بررسی کننده، بازرس؛ مأمور تحقیق؛ ممتحن 

examining magistrate
قاضی تحقیق، بازپرس

example

مثال، نمونه، مصداق؛ سرمشق، الگو
exceed

فراتر رفتن، پیشی گرفتن؛ متجاوز بودن از 
excellence

برتری، تفوق
excellent performance

عملکرد عالی، عملکرد فوق العاده
excellent sales

فروش عالی 
exception

استثنا، مورد استثنا؛ حذف، معافیت؛ اعتراض، ایراد 
]حقوق[

exception accounting
حسابداری استثنائات 

exception bill
اعتراض نامه 

exception principle
اصل استثنا

exception rate
نرخ استثنایی، تعرفه استثنایی، تعرفه ویژه

exceptionable
قابل اعتراض، قابل ایراد 

exceptions
مستثنیات، موارد استثنا، استثنائات

excess
اضافــی، زیادی، زیاده از حد یــا نیاز؛ زیاده روی، 

افراط؛ مازاد 
excess capacity 

ظرفیت مازاد، ظرفیت اضافی 
excess charges 

هزینه های اضافی 
excess earnings

مازاد عایدی، درآمدهای اضافی، عوایدی مازاد
excess liquidity

مازاد نقدینگی، نقدینه مازاد 
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excess preservers
اندوختــه )بانکی( بیش از حد نیــاز، اندوخته های 

زیادی، ذخایر مازاد
excess profit

سود مازاد؛ عواید اضافی 
excess shares

سهام اضافی، سهام مازاد، سهام زیادی 
excess staff

نیروی مازاد، نیروهای مازاد، کارکنان اضافی 
excess supply

عرضه اضافی، عرضه مازاد بر نیاز 
excessive regulations

افراط در وضع مقررات 
excessive use

بهره برداری مفــرط، افراط در کاربرد، اســتفاده 
افراطی، استفاده بیش از حد

exchange
مبادله، تبادل، داد و ســتد؛ معاوضه ارز؛ تســعیر، 

صرافی؛ رد و بدل کردن، معاوضه کردن
exchange bills

اسناد قابل معامله 
exchange broker

دالل بورس، دالل ارز 
exchange day

روز بورس، روز فعالیت بورس 
exchange dealer = exchanger

صراف
exchange economy

اقتصاد مبادله ای 
exchange of commodities

تبادل کاال 
exchange of ideas

تبادل افکار، تضارب آرا، تبادل نظر
exchange of information

تبادل اطالعات، مبادله اطالعات 

exchange of money
مبادله پول 

exchange of shares
مبادله سهام 

exchange of shares at par
تبدیل سهام به قیمت اسمی

exchange premium
جایزه ارزی

exchange quota
سهمیه ارزی

exchange rate
نرخ ارز، نرخ تسعیر؛ نرخ مبادالتی

exchange restriction
محدودیت ارزی 

exchange shop
صرافی

exchange theory
نظریه تبادل 

exchange value
ارزش مبادله ای؛ ارزش ارزی

exchanging land
مبادله اراضی، مبادله زمین 

exchequer return
گزارش خزانه داری 

excise duties
مالیات )بر تولیــدات داخلی(، مالیات های داخلی، 

عوارض کاالهای داخلی 
excise man

مأمور مالیاتی، مأمور مالیات بر فروش، مالیات چی 
excise office

اداره مالیات های غیر مستقیم
excise officer

مالیات چی، مأمور مالیات 
excise taxes

مالیات بر فــروش کاالهــای مصرفی؛ عوارض 
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بهره برداری، مالیات بهره برداری
excludability

استثناپذیری 
exclude

مستثنا کردن، محروم کردن، به حساب نیاوردن؛ 
مشمول نشدن، شامل نشدن، عدم شمول

excluded groups
گروه های محروم؛ گروه های غیر مشمول ]طرح و 

غیره[؛ گروه های خارج از شمول
excluded income tax

درآمد معاف از مالیات 
excluded people
افراد محروم، افراد نابرخوردار، افراد خارج از شمول
excluding specification

بدون ذکر مشخصات، بدون مشخصات اختصاصی 
exclusion

اخراج؛ طرد؛ اســتثنا؛ محرومیت؛ خلــع ید، منع 
از اجرای حق؛ محروم ســازی؛ طرد شــدگی؛ 

راندگی؛ عدم شمول؛ مستثنیات ]در جمع[
exclusion clause

شرط استثنا، قید استثنا، قید عدم شمول 
exclusion of evidence

رد ادله 
exclusive

انحصاری، اختصاصی، منحصر به فرد، ویژه
exclusive agency

عامل انحصاری، نمایندگی انحصاری
exclusive charge

مســئولیت اختصاصی یا انحصاری، مســئولیت 
مستقیم 

exclusive concession
امتیاز انحصاری 

exclusive program
برنامه اختصاصی، برنامه انحصاری 

exclusive provider

تأمین کننده انحصاری، عرضه کننده انحصاری
exclusive rights
حقوق اختصاصی، حقوق ویژه، حقوق انحصاری 
exclusive use

بهره برداری اختصاصی، بهره برداری انحصاری 
ex-communist countries

کشورهای کمونیستی سابق 
excursion
گردش )دسته جمعی(، گشت و گذار، سفر کوتاه 

excused absence
غیبت موجه 

ex-directory
در دفترچه ضبط و ثبت نشده، منتشر نشده 

ex-dividend = x-de = XD
بدون سود سهام، سهم بدون سود، بدون فرع 

ex-drawing
بدون حق برداشت

execute 
اجرا کردن، انجــام دادن، به اجرا در آوردن، پیاده 

کردن؛ اعدام کردن
executed contract

قــرارداد انتقــال مالکیت )همراه بــا کلیه حقوق 
متعلقه(

execution 
اجرا، انجام، پیاده ســازی؛ اعدام؛ تنظیم )ســند( 

]حقوق[
execution and communication

اجرا و ابالغ 
execution of a will

اجرای مفاد وصیت نامه 
execution of attachment

تأمین خواسته؛ توقیف اموال بدهکار 
execution of decrees

اجرای احکام 
execution of instrument = execu-
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tion of deed
تنظیم سند 

executive
اجرایی، اداری؛ مدیر؛ مجریه

executive authority 
مقام اجرایی 

executive board
هیأت رییسه، هیأت اجرایی، هیأت مدیره 

executive branch
شاخه اجرایی، شعبه اجرایی 

executive by-law 
آیین نامه اجرایی 

executive capacity
در مقــام اجرایی ]با حرف اضافــه in در ابتدا[؛ 

صالحیت اجرایی
executive commission

هیأت رییسه، کمیسیون اجرایی 
executive committee

کمیته اجرایی، شــورای اجرایی، شورای مدیران، 
هیأت اجرایی

executive council
شورای اجرایی؛ شورای مدیران 

executive decisions
تصمیمات اجرایی 

executive directive
فرمان اجرایی 

executive director
مدیر اجرایی، مدیرعامل 

executive officer
متصدی امور اجرایی، مقام اداری، مسئول اداری

executive order
دستورالعمل اجرایی

executive power
قوه مجریه

executive secretary

رییس دبیرخانه، منشی مخصوص 
executive session

جلســه غیر علنی، نشســت محرمانه )مدیران(، 
جلسه مدیران

executive summary
خالصه اجرایی )مطالب(؛ خالصه گزارش

executive training programs
برنامه آموزشــی مدیران، برنامه آموزشــی ویژه 

مدیران 
executive veto

حق وتو رییس جمهور 
executive vice-president

معاون اجرایی
executives

مدیران اجرایی، مدیران، مجریان؛ مدیران موظف، 
مدیران ارشد

executor
وصــی، قیم؛ مأمور اجرا، اجرا کننده؛ مدیر ماترک 

]حقوق[
executor of will

تنفیذ کننده وصیت نامه 
executory

اجرایی، الزم االجرا؛ مؤجل ]حقوق[
executory contract

عقد موجل، قرارداد اجرایی؛ عقد تدریجی
executory judgement

حکم اجرایی، اجراییه
executory regulations

مقررات اجرایی
executory trust

تولیت مشروط 
executory use

انتفاع مؤجل
exemplar managers

مدیران نمونه
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exemplar
الگو، نمونه، سرمشق؛ نمونه بارز، مثال زدنی

exemplary damages
خسارات تنبیهی، خسارات عبرت آموز

exemplified copy
رونوشت، نسخه، تصویر

exempt from tax
معاف از مالیات 

exempt income tax
مالیاتی شــخص حقیقی، بخشودگی  بخشودگی 

مالیات بر درآمد 
exemption

بخشودگی؛ معافیت؛ برائت
exemption clause

شــرط تبری؛ شــرط معافیت یا بخشودگی؛ قید 
معافیت؛ قید برائت ]حقوق[

exemption from service
معافیت از خدمت

exemption of levies
معافیت از پرداخت عوارض 

exemption of liability
معافیت از بدهی، بخشودگی دیون

exercising power
از اختیارات استفاده کردن، اِعمال اختیار 

exercising price
بهای مقرر 

ex-gratia
مبلغ بالعوض، کمک بالعوض؛ همت عالی 

exhausted
از توان افتــاده، از پا افتاده؛ اتمــام موجودی؛ ته 

کشیدن )انبار(
exhaustible resources

منابع پایان پذیر، منابع تجدید ناپذیر 
exhausting 

خسته کننده، طاقت فرسا

exhaustion
بی رویه  ته کشــیدن موجودی؛  )موجودی(،  اتمام 

مصرف شدن 
exhaustive

فراگیر، جامع، همه جانبه، کامل
exigency

اضطرار؛ ضرورت، اقتضا، ایجاب 
exigent

ضروری، فوری، مبرم 
exile

تبعید، نفی بلد؛ تبعید کردن؛ تبعید شــدن؛ جالی 
وطن

exiled
تبعیدی 

Eximbank 
بانک صادرات ـ واردات )ایاالت متحده(

existentialism
هســتی گرایی، اگزیستانســیالیزم، مکتب اصالت 

وجود 
existing

موجود، فعلی، جاری، حاضر، کنونی
existing facilities

تأسیســات و امکانات موجود؛ تسهیالت موجود، 
تسهیالت جاری

existing laws and regulations
قوانین و مقررات موجود، قواعد و مقررات جاری 
existing shares

سهام موجود 
exit

خروج، برون رفت؛ راه خروج؛ خروجی؛ در خروجی، 
دررو

exit approach 
رویکرد خروج، شیوه خروج، شیوه برون رفت

exit from incubator
خروج از مرکز رشد 
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exit instruments
اسناد استخالص 

exit mechanism
ساز و کار خروج، ساز و کار برون رفت

exit permit
اجازه خروج، مجوز خروج 

exit plan 
طرح برون رفت، طرح خروج از بحران 

exit poll
نظرسنجی از رأی دهندگان )بعد از انتخابات(

exit route
روش خروج، راه برون رفت، مسیر برون رفت، راه 

خروجی
exit strategy

راهبرد خروج، راهبرد برون رفت
exit visa

ویزای خروج 
ex-members

اعضای سابق، اعضای پیشین 
exogenous

برون زا، برون زاد
exogenous factors

عوامل برون زا
exogenous money

پول مستقل، پول برون زا
exoneration

ابرا، تبرئه، برائت؛ بخشودگی، معافیت 
exoneration clause

شرط تبرئه، ماده بخشودگی، قید برائت
expansion

گسترش، بســط، افزایش، توسعه، انبساط، شرح، 
تفصیل

expansion and renovation
گسترش و نوسازی 

expansion phase

مرحله گسترش، مرحله توسعه 
expansion policy
سیاست انبساطی؛ سیاست گسترش؛ توسعه طلبی
expansion stage

مرحله توسعه، مرحله گسترش 
expansionary rule

قاعده بسط
expansionism

توسعه طلبی، گسترش طلبی 
expansionist

توسعه طلب 
expatriate staff

نیروی کار مهاجــر، نیروی کار غیر بومی، کارکنان 
غیر بومی، نیروهای غیر بومی 

expatriation
جالی وطن، مهاجــرت؛ تبعید؛ لغو تابعیت، ترک 

تابعیت 
expectancy theory

نظریه انتظار، نظریه توقع 
expectation

توقع، انتظار، چشمداشــت؛ توقعــات، انتظارات، 
خواسته ها ]در جمع[

expected
مــورد انتظار، محتمل؛ مورد نظر؛ قابل پیش بینی، 

پیش بینی شده
expected outcomes

دستاوردهای مورد انتظار
expected return

بازده مورد انتظار 
expected value

ارزش مورد انتظار 
expedience

مناسبت، مصلحت، اقتضا
expediency

استصواب، مصلحت، اقتضا، مناسبت 
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expedient
مناسب، مقتضی، به جا، مصلحت آمیز؛ استصوابی 
expedition

تسریع، شتاب بخشی؛ ســرعت، شتاب، چابکی؛ 
گروه اعزامی؛ اعزام، گسیل؛ سفر، مسافرت

expendable
قابل مصرف، مصرف کردنی، مصرفی 

expenditure
خرج و مخارج، هزینه

expenditure tax
مالیات بر خرج، مالیات بر مخارج 

expenditures on pension
هزینه های بازنشستگی 

expenditure-switching
جا به جایی مخارج 

expense account
حساب هزینه ها 

expense budget
بودجه )هزینه( عملیات 

expense control
نظارت بر هزینه کرد، کنترل هزینه 

expensive
گران، گران قیمت، پرهزینه 

experience 
کردن؛  تجربه  کارآزمودگــی؛  پختگــی،  تجربه؛ 

متحمل شدن، کشیدن
experienced

کارآزموده، مجرب، خبره، کارکشته 
experienced adviser

مشاور کارآزموده 
experiential learning

یادگیری تجربی
experiment

آزمایش، آزمون تجربــی؛ آزمایش کردن، تجربه 
کردن

experimental
تجربی، آزمایشی 

experimental design
طرح آزمایشی، طرح تجربی 

experimental filed
مزرعه آزمایشی

experimental knowledge
دانش تجربی، معرفت اکتسابی، شناخت تجربی

experimental plot
کرت آزمایشی 

experimental research
تحقیق تجربی، پژوهش تجربی، تحقیقات تجربی
experimental studies

مطالعات تجربی 
experimentation

آزمون گری، آزمایشــی، آزمایش تجربی؛ آزمایش 
کردن

expert
کارشناس، خبره، متخصص، اهل فن 

expert advice
نظر کارشناس، رأی کارشناس، توصیه کارشناسی، 

نظر کارشناسی
expert and academic community

جامعه دانشگاهی و متخصصین 
expert committee

کمیته کارشناسی 
expert consultant

مشاور خبره 
expert fee

حق الزحمه کارشناسی 
expert group

گروه کارشناسی، گروه کارشناسان
expert judgment

نظر متخصص، نظر کارشــناس، نظر تخصصی، 
نظر کارشناسی
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expert knowledge
تخصص، دانش تخصصی

expert manpower
نیروی انسانی ماهر و متخصص

expert meeting
نشســت کارشناسان، نشست کارشناسی، اجالس 

تخصصی
expert opinion = expert advice
نظریه کارشناسی، نظر کارشناسی، نظر کارشناس
expert power

قدرت تخصص
expert system

نظام خبره، نظام کارشناسی 
expert’s report

گزارش کارشناس
expert’s ruling 

نظر کارشناس، نظر کارشناسی 
expertise

تخصص، مهــارت؛ نظــر کارشــناس، گزارش 
کارشناسی؛ خبرگی، تبحر

expertized
متخصص، ماهر، خبره

expertized knowledge
دانش تخصصی

experts meeting
نشست کارشناسان، اجالس کارشناسان، اجالس 

کارشناسی، نشست کارشناسی
expiration

انقضــا، اتمام، انقضای مهلت، ســر آمدن اعتبار، 
سپری شدن موعد

expiration of a concession
انقضای مدت یا مهلت یک امتیاز 

expiration of tenancy
سررسید اجاره، انقضای مدت اجاره 

expiration of the duration

پایان دوره یا مدت تعیین شده، انقضای مدت 
expiration of time

انقضای مهلت، پایان مهلت
expiration of underwriting pe-
riod
پایان دوره پذیره نویسی، اتمام مهلت پذیره نویسی
expire 

منقضی شدن، به سررســیدن، سر آمدن، سپری 
شدن، به پایان رسیدن

expired
منقضی، سررسید شده، موعد گذشته؛ خاتمه یافته 

]قرارداد، اعتبار[
expired bill

برات منقضی شده 
expired cost

هزینه از دست رفته 
expiry 

انقضا، سررســید، موعد، انقضای مدت، سر آمدن 
اعتبار

expiry date
تاریخ انقضــا، مهلت انقضا، موعــد انقضا؛ تاریخ 

سررسید
explanation

تبیین، تشریح، توضیح؛ توجیه 
explanation note

توضیح کتبی 
explanatory document

اسناد مثبته 
explanatory statement

اظهارنامه توضیحی 
explicit knowledge

دانش صریح، دانش آشکار
explicitly

صراحتًا، به صراحت، آشکارا، به روشنی
exploitable
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قابل بهره برداری؛ قابل بهره کشی 
exploitation

اســتثمار، بهره کشی، سوءاســتفاده؛ بهره برداری، 
استحصال 

exploitation of labor
استثمار کارگر، بهره کشی نیروی کار 

exploitation of resource
بهره برداری از منابع، استحصال منابع 

exploitative
استثمارگرانه، مبتنی بر بهره کشی 

exploitative intermediaries
واسطه های سود جو، واسطه های استثمارگر 

exploitative method
روش استثمارگرایانه، شیوه مبتنی بر بهره کشی 

exploited
استثمار شده؛ بهره برداری شده 

exploiter
استمارگر، بهره کش، استثمار کننده

exploratory
اکتشافی؛ مقدماتی، آزمایشی 

exploratory development
توسعه اکتشافی یا ابداعی 

exploratory research
پژوهش اکتشافی، تحقیق اکتشافی 

exponential growth
رشد تصاعدی، رشد فزاینده

export
صادر کردن، به خارج ارســال کــردن؛ صادراتی؛ 

صادرات ]در جمع[
export agricultural market

بازار صادرات محصوالت کشاورزی 
export bonus

جایزه صادرات، پاداش صادرات
export bounty

جایزه صادرات 

export commodities = export 
goods 

کاالهای صادراتی
export competition

رقابت صادراتی
export credit and guarantee 

تأمین اعتبار و ضمانت صادرات
export credit insurance

بیمه اعتبار صادرات
export credits

اعتبارات صادراتی
export drive

ترویج صادرات
export duties

عوارض صادرات
export license

مجوز صادرات، پروانه صادرات
export management

مدیریت صادرات
export manager

مدیر صادرات 
export market

بازار صادرات
export restrictions
محدودیت های صادرات، محدودیت های صادراتی
export subsidies

یارانه صادرات، یارانه صادراتی
export subsidy cut 

قطع یارانه صادرات 
export unemployment

بیکاری صادراتی 
exportable commodities

کاالهــای صادراتــی، کاالهــای دارای قابلیت 
صادرات

exportation
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صادرات، صدور؛ صادر کردن ]کاال و ...[
exportation cooperative

تعاونی صادرات
export-driven economy

اقتصاد متکی به صادرات
exporter

صادرکننده، صادرات چی
export-import bank = exim bank

بانک صادرات و واردات 
exporting country

کشور صادرکننده 
export-led growth

رشد ناشی از صادرات
exports

صادرات، اقالم صادراتی، کاالهای صادراتی
Exports Guarantee Fund

صندوق ضمانت صادرات
exposed parts

قطعات بی حفاظ، بخش های بدون حفاظ
ex-post facto
معطوف به ماسبق، عطف به ماسبق، پس رویدادی
ex-post facto law

قانونی که عطف به ماسبق می شود، قانون عطف 
به ماسبق شونده

ex-post facto studies
مطالعات گذشته نگر، مطالعات پس رویدادی

express company
شرکت حمل و نقل سریع 

express delivery
تحویل و توزیع فوری 

express stipulation
شرط صریح

expropriation
خلع ید، سلب مالکیت؛ مصادره، تصرف 

expropriation order

حکم سلب مالکیت 
expulsion

اخراج، خروج 
expulsion from membership

خروج از عضویت، اخراج از عضویت 
expulsion order

حکم منع اقامت، حکم نفی بلــد؛ حکم اخراج )از 
عضویت(

ex-socialist countries
کشورهای سوسیالیستی سابق 

extemporary
فی البداهه، فی المجلس، بدون مقدمه 

extendable
قابــل تمدید، تمدید پذیر؛ قابل گســترش، قابل 

تسری
extended

تمدید شده، تمدید یافته؛ گسترش یافته؛ گسترده، 
وسیع

extended credit
اعتبار بلندمدت، اعتبار تمدید شده

extended enterprise
بنگاه گسترده

extended family
خانواده گسترده 

extended network
شبکه گسترده

extended term insurance
بیمه تمدیدی پس از انقضا 

extension
ترویج؛ تمدید، بسط، گسترش؛ انبساط؛ خط داخلی 

]ارتباطات[؛ ضمیمه، پیوست، الحاقی 
extension agent

مروج، عامل ترویج 
extension approach
رهیافت ترویجی، رویکرد ترویج، رویکرد ترویجی
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extension center
مرکز ترویج

Extension Corps
سپاه ترویج

extension corps man
سپاهی ترویج 

extension education
آموزش ترویج

extension education school
مکتب آموزش ترویج 

extension entrepreneurship
کارآفرینی ترویج، کارآفرینی ترویجی

extension field workers
نیروهای میدانی ترویج، کارکنان میدانی ترویج

Extension House
خانه ترویج 

extension manager
مدیر ترویج 

extension methods
روش های ترویج

extension of a concession
تمدید زمان اعتبار، تمدید مدت یک امتیاز

extension of agreement
تمدید )مدت( قرارداد 

extension of credit = extending a 
credit

اعطای اعتبار؛ تمدید مدت اعتبار 
extension of loan = extending a 
loan

اعطای وام؛ تمدید مدت وام 
extension of time 

تمدید مهلت 
extension services 

خدمــات ترویج؛ ســازمان های ترویــج ]ایاالت 
متحده[، مراکز خدمات ترویج

extension staff
نیروهای ترویج، کارکنان ترویج؛ ستاد ترویج

extension worker
مروج، مددکار ترویجی، نیروهای ترویج ]در جمع[
extension-type services

خدمات ترویج گونه 
extensive agriculture

کشاورزی گسترده 
extensive cropping

زراعت گسترده 
extensive cultivation

کشت گسترده 
extensive method

روش پهنانگر 
extent

اندازه، مقدار، میزان؛ گســتردگی، وسعت، گستره، 
پهنه

extent of participation
میزان مشارکت، پهنه مشارکت

extent of poverty
گستره فقر، دامنه فقر، شدت فقر

extenuating circumstances
کیفیات مخففه ]حقوق[

external affairs
امور بیرونی، امور خارج از تشکیالت 

external audit
حسابرسی خارجی، حسابرسی مستقل 

external debt
بدهی خارجی 

external deficit
کسری موازنه خارجی 

external diseconomies
تبذیرهای خارجی، عدم صرفه جویی های خارجی 
external economies

صرفه جویی های بیرونی
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external factors
عوامل خارجی، عوامل بیرونــی، عوامل خارج از 

خود سازمان
external financing

تأمین اعتبار از محــل منابع خارجی، تأمین مالی 
خارجی، تأمین مالی از منابع بیرونی

external forces
نیروهای خارجی، نیروهای بیرونی 

external funding
تأمین اعتبار از بیرون )سازمان(

external funding sources
منابع تأمین اعتبار خارجــی، منابع )تأمین( مالی 

خارجی، منابع تأمین مالی از بیرون
external inputs

نهاده های خارجی، منابع بیرونی 
external interference

مداخله خارجی، مداخله از بیرون مجموعه 
external investors

از  خارج  ســرمایه گذاران  خارجی،  سرمایه گذاران 
تشکیالت 

external leader
رهبــر بیرونی، رهبر خارج از ســازمان، رهبر غیر 

خودی، رهبر غیر بومی 
external monitoring

نظارت بیرونی، پایش بیرونی 
external price

قیمت خارجی 
external reserves

ذخایر ارزی 
external resources

منابع خارجی، منابع بیرونی، منابع غیر سازمانی
external sources

منابع تأمین کننــده خارجی، منابع تأمین بیرونی، 
منابع بیرون از سازمان 

external surplus
مازاد خارجی

external technology
فنــاوری بیرونی، فناوری خارجــی، فناوری غیر 

بومی 
external validity

روایی بیرونی 
externalities

تأثیرات بیرونی، عوامل بیرونی، تأثیرات ناشــی از 
عوامل بیرونی، آثار بیرونی

extinction = extinguish
نابــودی؛ اطفا؛  انهــدام،  انقــراض، اضمحالل، 

محوسازی؛ اسقاط
extinction of obligations

اسقاط تعهدات
extortion

اخاذی؛ زورگیری؛ تلکه کردن؛ اجحاف 
extortionate

گزاف، سنگین، سرسام آور ]مالیات، قیمت[
extra

اضافی، زیــادی، بیش از حــد، مضاعف؛ یدکی، 
فرعی، جنبی؛ به طور فوق العاده

extra charge
هزینه اضافی، شارژ اضافی

extra commission
کمیسیون فوق العاده؛ حق العمل کاری اضافی

extra costs
هزینه های اضافی 

extra dividend
سود سهام فوق العاده، سود سهام اضافی 

extra earnings
درآمدهای جنبی

extra interest
بهره اضافی، بهره مضاعف

extra security
امنیت مضاعف 

extra shares
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سهام اضافی 
extrabudgetary funds

بودجــه خارج از شــمول، منابع خــارج از بودجه 
معمول

extra-constitutional
خارج از چارچوب قانون اساسی 

extract
خالصه، چکیده، گزیده؛ اســتخراج کردن، بیرون 

کشیدن
extractable

قابل استخراج
extraction

استخراج، استحصال؛ گلچین؛ ریشه، اصل، تبار
extracurricular

فعالیت فوق برنامه )آموزشی(
extradition

استرداد مجرمین
extrajudicial

امور خارج از حیطه قضایی، خارج از حدود قانون؛ 
خالف آیین دادرســی؛ بدون توسل به مراجع 

قضایی
extra-legal

خارج از حیطه قانون، خارج از چارچوب قانون 
extraordinarily general assembly

مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
extraordinary 

غیر معمول، غیر عادی؛ فوق العاده، استثنایی
extraordinary credits

اعتبارات فوق العاده 
extraordinary general meeting

مجمع عمومی فوق العاده
extraordinary meeting

مجمــع فوق العاده، نشســت فوق العاده، جلســه 
فوق العاده 

extraordinary members meeting

مجمع عمومی فوق العاده اعضا 
extraordinary resolution

تصویــب غیر منتظــره، تصویب ویــژه؛ مصوبه 
فوق العاده

extrapolation 
برون یابی، قیاس گیری، تخمیــن مبتنی بر روند 

گذشته 
extravagance

اسراف، ولخرجی 
extreme 

نهایــت، انتها، منتهی الیه، غایــت؛ حد افراط، حد 
تفریط؛ مفرط، افراطی؛ انتهایی، پایانی؛ حداکثر، 

حد نهایی؛ طرفین ]ریاضی، در جمع[
extreme case

حالت استثنایی
extreme competition

رقابت شدید 
extreme hungry

گرسنگی مفرط
extreme measures

اقدامات شدید، اقدامات افراط آمیز 
extreme poverty

فقر شدید، فقر مفرط، نهایت فقر
extreme views

عقاید افراطی 
extremes

افراط و تفریط، دو نقطه انتهایی؛ دو سر یک طیف 
یا پیوستار؛ دو طرف، طرفین

extremism
تندروی، افراط گرایی

extremist
تندرو، افراطی، افراط گرا

extrinsic
غیر ذاتی، َعَرضی، بیرونی؛ عارضی، فرعی، جنبی
extrinsic evidence
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ادله فرعی
extrinsic motivation

انگیزش بیرونی
extrinsic value

ارزش عارضی، ارزش بیرونی
extroversion

برون گرایی
ex-works

قیمت کاال بر مبنای تحویل در کارخانه
eye-shield

عینک ایمنی 
eyewitness

شاهد عینی 
early repayment 

بازپرداخت زودتــر از موعــد؛ بازپرداخت قبل از 
سررسید

early 
اولیه، آغازین؛ اوایل، ابتدا، زود ]زمان[؛ سریع، زود 
هنگام ]اقــدام[؛ زود رس، نو رس، نوبر ]میوه[؛ 
پیش از موعد، قبل از سررسید ]مالی، اقتصادی[
earning statement 

گزارش درآمد یا سود شرکت
ecological 

بوم شناختی، بوم شناسی، اکولوژیکی
economic resilience 

تاب آوری اقتصادی، مقاومت اقتصادی
education system 

نظام آموزش، نظام تحصیلی، سیستم آموزشی
educational support 

کمک تحصیلی
education

آمــوزش، تعلیــم و تربیت، آمــوزش و پرورش؛ 
تحصیالت؛ آموزش )نظری(، تحصیل 

elderly women 
گیس سفیدان، گیس سفیدها

elevation 
باال بــردن، ارتقا دادن، باال رفتــن؛ ارتقا، ترفیع؛ 

ارتفاع، بلندی؛ تعالی، اعتال، علو، رفعت
emigrant 

مهاجر، برون کوچ؛ کوچنده
emerge

شــکل گرفتن، پدید آمدن، پدیدار شــدن، سر از 
منصه ظهور برون آوردن، به وجود آمدن

end-year
پایان سال، پایان دوره )مالی(

enforceable judgement 
حکم الزم االجرا

enrich 
غنی ســازی، غنی بخشی، غنی کردن، غناسازی، 

پربارسازی، غنا بخشیدن، پربار کردن
enrichment 

غنا، توانگری، تمّول؛ غنی سازی، غنی کردن، غنا 
بخشیدن؛ بی نیازی

enrol = enroll 
نام نویســی کردن، ثبت نام کــردن؛ به عضویت 

پذیرفتن؛ اسم نویسی کردن؛ عضو شدن
enriched

غنی شده، غنی سازی شــده؛ تقویت شده؛ توانگر 
شده

ensure 
اطمینــان دادن؛ ضمانــت دادن، تضمین کردن، 
مطمئن ساختن؛ اطمینان حاصل کردن، مطمئن 

شدن، خاطرجمع شدن؛ خاطرجمع کردن
enter 

وارد شدن، ورود کردن، داخل شدن؛ ثبت کردن؛ 
ورود

enter a deed 
ثبت کردن سند، ثبت سند

enter a business 
وارد یک کســب و کار شــدن، به کسب و کاری 

دست زدن
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enter into 
شــروع کردن، ورود کردن، وارد شدن؛ پرداختن 
به، دســت به کار شــدن؛ دخالت کردن، پا در 

میانی کردن
equitable trade 

تجارت منصفانه، داد و ستد منصفانه 
essential 

الزم، ضروری، واجب، اساسی، ذاتی، ماهوی
excessive 

بیش از حد، زیاده از حد؛ مفرط، اضافی، زیادی
excessive demands 

زیاده خواهی، فزون خواهی
excessive profit 

سود سرشار
exchange control 

نظارت ارزی، کنترل نرخ ارز
exchangeable 

قابل مبادلــه، قابل معاوضه، قابل تعویض، مبادله 
پذیر

exchequer 
خزانه، خزانه داری؛ خزانه ملی

excludable 
قابل استثنا، استثناپذیر

excuse 
عــذر، دلیل، توجیــه، بهانه، مستمســک؛ توجیه 
کردن، دلیل آوردن؛ مرخص کردن؛ عذر کسی 

را پذیرفتن
exercise 

تمرین، ممارســت؛ اعمال، به کار گیری؛ اعمال 
کردن، به کار بستن، به کار بردن، عمل کردن؛ 

تمرین کردن
exhaust 

تمام کردن، تا تــه مصرف کردن، تا آخر مصرف 
کردن؛ از پــا انداختن، تحلیل بــردن، از رمق 

انداختن
expand 

گسترش دادن، توسعه دادن، وسعت بخشیدن، به 
تفصیل شرح دادن، شرح و تفصیل دادن، بسط 
دادن؛ تعمیم دادن، تسری دادن؛ تعمیم یافتن، 

تسری پیدا کردن
exotic 

غیر بومــی؛ نامتعارف، نامعمول؛ عجیب و غریب؛ 
صادراتی، خارجی

expire 
منقضی شدن، به سررسیدن؛ تمام شدن ]مدت یا 

مهلت و ...[
Expediency Discernment Council 

شورای تشخیص مصلحت
explicit 

صریح، روشن، آشکار، مشخص، رک و راست
exploit 

بهره برداری کردن، بهره جســتن، به کار گرفتن، 
اســتثمار کردن، بهره کشی کردن؛ سوءاستفاده 

کردن؛ کار بزرگ، شاهکار
exploration 

کاوش، اکتشــاف، جستجو؛ بررســی، کند و کاو، 
مداقه

exportable 
صــادر کردنــی، دارای قابلیت صــادرات، قابل 

صادرات، صادرات پذیر
extend 

تمدید کردن، گســترش دادن، طول دادن، ادامه 
دادن؛ طول کشــیدن، گســترش یافتن، ادامه 

یافتن
extensive 

وسیع، گسترده، دامنه دار، جامع، مفصل، پهناور
external 

بیرونی، خارجی، غیر داخلی، خارج از ســازمان یا 
تشکیالت و غیره

extremely high salary = astro-
nomical pay 

حقوق بسیار باال، حقوق نجومی
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external auditor 
حسابرس مستقل، حســابرس بیرونی، حسابرس 

خارج از سازمان
extraction of data = data-extrac-
tion

استخراج داده ها
extremist 

تندرو، افراطی
extremism 

افراط گرایی، تندروی
entitlement principle

اصل استحقاق ]یکی از اصول عدالت توزیعی[
enterprise-running

بنگاه داری
enterprise-running principles

اصول بنگاه داری
economy

اقتصاد؛ نظام اقتصادی؛ صرفه جویی )کردن(
exceptional

استثنایی، فوق العاده، ویژه، کاماًل ویژه، تک
exceptionally

اســتثنائًا، به طور اســتثنایی، به طور فوق العاده، به 
طرزی کاماًل ویژه



F
fabricate 

جعل کردن، ســرهم کردن، ســاخته و پرداخته 
کردن، از خود درآوردن 

fabricated
جعلی، ساختگی؛ خالف واقع، من درآوردی، ساخته 

و پرداخته
fabricated report

گزارش جعلی، گزارش ساختگی
fabrication 

پرونده سازی، جعل خبر، دروغ پردازی؛ خبرسازی؛ 
سرهم بندی؛ جعل، ساختن؛ جعل کردن

fabricator
جاعل، جعل کننده، دروغ پرداز

face amount
مبلغ اسمی )بدون بهره(

face and content validity 
روایی صوری و محتوایی

face-to-face
رو در رو، حضوری، چهره به چهره 

face to face selling

فروش مستقیم، فروش حضوری
face validity

روایی صوری، روایی ظاهری ]در پژوهش[
face value

ارزش اسمی؛ قیمت اسمی، قیمت اعتباری، ارزش 
رسمی؛ ارزش ظاهری

facial 
صوری، ظاهری

facilitate 
تسهیل کردن، هموارســازی، آسان کردن؛ پیش 

بردن
facilitation

تســهیل گری، آسان ســازی؛ تســهیل، سهولت، 
هموارسازی، تسهیل کنندگی

facilitation approach
رویکرد تسهیل گری

facilitator
تسهیل گر، تسهیل کننده

facilities
تسهیالت؛ امکانات؛ تأسیسات؛ مراکز
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facilities for the disabled
تسهیالت توان خواهان

facilities layout
نحوه استقرار امکانات

facility 
امکانات،  امکان؛  سهولت، راحتی، آسانی؛ وسیله، 

تسهیالت ]در جمع[
facility letter

تأییدیه اعطای وام؛ برگ شرایط وام 
facility planning

برنامه ریزی امکانات و تسهیالت 
facility reconstruction

بازسازی تأسیسات 
facsimile

نسخه، رونوشت؛ دورنگار، پست تصویری
facsimile machine

نمابر، دورنگار
facsimile signature

نمونه امضا
fact

واقعیت، حقیقت امر؛ ماوقــع؛ واقعیات، اطالعات 
]در جمع[

fact-finding
حقیقت یابی، بررسی و تحقیق ]برای پی بردن به 

واقعیت امر[
fact-finding committee

کمیته حقیقت یاب، کمیته تحقیق
fact-finding delegation

هیأت حقیقت یاب، هیأت تحقیق 
fact-finding group

گروه حقیقت یاب
fact-finding mission

هیأت حقیقت یاب؛ مأموریت حقیقت یابی
fact-finding survey

حقیقت یابی

faction
گروه )سیاسی(، جناح، فرقه، گروه بندی )سیاسی(؛ 

مناقشه 
factional

فرقه ای، گروهی، حزبی
factionalism

تحــزب، اعتقاد به وجود احزاب سیاســی؛ تفرقه، 
نفاق؛ گروه بندی؛ طرفداری از تکثر احزاب

fact of acquittance
اصل بر برائت

fact of origin
اصل بر صحت 

fact of the matter
واقعیت امر

factor
عامل، سازه؛ کارگزار، نماینده

factorage
حق العمل، حق العمل کاری، کارمزد، پورسانت

factor analysis
تجزیه و تحلیل عاملی، تحلیل عاملی

factor approach
رویکرد عاملی

factor cost
هزینــه تمام شــده عامل؛ هزینه عامــل، هزینه 

عوامل تولید 
factorial

عاملی، وابســته به عامل؛ کارخانه ای، وابسته به 
کارخانه 

factorial design
طرح عاملی

factorial split design 
طرح چند عاملی خرد شده

factoring
حق العمل کاری، کارگزاری، عاملیت فروش

factor intensity
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شدت کاربرد عوامل
factor loading

بار عاملی
factor mix

اختالط عامل؛ ترکیب عوامل
factor mobility

تحرک عامل
factor prices

قیمت های عامل، قیمت های تمام شده عامل 
factor productivity

بهره وری عامل )تولید(
factor reversibility

تغییر وارونه )نسبت های( عامل
factor’s lien

حق تصرف عامل
factors of production

عوامل تولید 
factor usage

قابلیت جانشینی عوامل تولید
factor utilization

بهره برداری عامل؛ بهره برداری از عوامل تولید 
factory

کارخانه 
factory acts
قوانین کارخانه، مقررات کارخانه؛ قوانین صنعتی

Factory Acts
قانون کار ]بریتانیا[

factory costs
هزینه های تولید، هزینه های کارخانه 

factory farm
مزرعه کارخانه ای؛ مزرعه تجاری، مزرعه صنعتی
factory farming

کشاورزی مکانیکی، کشــاورزی صنعتی، زراعت 
تجاری، زراعت صنعتی

factory hand

کارگر کارخانه 
factory inspector

بازرس کارخانه 
factory owners

صاحبان کارخانه، کارخانه داران 
factory service

هزینه خدمات کارخانه ای، هزینه مستقیم 
factory ship

کارخانه شناور 
factory tourism

گردشگری صنعتی
facts and figures

آمار و ارقام، اطالعات دقیق
fact-sheet

برگه حاوی جزئیات برنامه، گزارش برگه 
facts of common knowledge

واقعیت محرز، واقعیت آشکار
facultative reinsurance

بیمه اتکایی اختیاری
faculty

استعداد، توانایی، قابلیت؛ دانشکده، گروه آموزشی، 
هیأت علمی، کادر آموزشی ]دانشگاه، دانشکده[
faculty entrepreneurship

کارآفرینی دانشکده ای
faculty member

عضو هیأت علمی 
fail

ناکام ماندن، موفق نشــدن؛ مؤثر واقع نشدن، به 
ثمر نرســیدن؛ عاجز مانــدن، کوتاهی کردن؛ 
یاری نکردن؛ سر باز زدن؛ از پس کار بر نیامدن 
failed

ناکام، ناموفق، شکست خورده؛ ورشکسته
failed firm

مؤسسه ورشکسته 
failing
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عیب، نارســایی، نقطه ضعف؛ در حال ورشکست 
شدن؛ عاجز، ناتوان؛ رو به افول

failing estates
مستغالت مخروبه و فاقد مالک مشخص

fail-safe
ضد نقص، ضد شکســت، محفوظ از شکســت و 

ناکامی
fail to appear

امتناع از حضور در دادگاه 
fail to comply

عدم تمکین؛ عدم انطباق 
fail to comply with duties

قصور در انجام وظیفه
fail to obey

سرپیچی، عدم تمکین 
fail to pay

قصور در پرداخت، امتناع از پرداخت 
failure
ناکامی، عدم توفیق؛ قصور، تخلف، کوتاهی، عجز
failure in payment

عدم پرداخت، خودداری از پرداخت 
failure of proof 

عدم اثبات 
failure of title

عدم اثبات مالکیت
failure to do the better

ترک اولی
failure to pay

عدم پرداخت دین
fair

منصفانه، عادالنه؛ معتدل؛ نمایشگاه، بازار مکاره، 
نسبتًا خوب، متوسط، قابل قبول

fair and public hearing
دادرسی منصفانه و علنی

fair and square

صادقانه، بی ریا، رک و راست 
fair comparison

مقایسه منطقی، مقایسه عادالنه 
fair competition
رقابت سالم، رقابت منصفانه، رقابت جوانمردانه 

fair condition
وضعیت مناسب

fair cop
دستگیری حین ارتکاب جرم

fair copy
پاک نویس، نسخه نهایی

fair credit
تخصیص اعتبار بدون تبعیض

fair dismissal
اخراج موجه، انفصال عادالنه 

fair game
شکار قانونی

fair globalization
جهانی شدن عادالنه 

fair ground
محل برگزاری بازار مکاره 

fair hearing = fair trial
فرصت کافی برای دفاع؛ رسیدگی عادالنه

fair localization
محلی شدن عادالنه 

fairly
منصفانــه، واقع بینانه، منطقــی؛ کمابیش؛ کاماًل؛ 

نسبتًا
fair market

بازار مکاره، هفته بازار
fair-minded

بی طرف، عادل، منصف
fairness

انصاف، عدالت، بی طرفی
fairness of the elections
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عادالنه بودن روند انتخاب، سالمت روند انتخابات 
fair play 

بازی  رفتار منصفانه، رفتار جوانمردانه، بی طرفی؛ 
جوانمردانه 

fair price
قیمت عادالنه، قیمت منصفانه 

fair price store
فروشگاه عرضه کننده کاال با قیمت منصفانه 

fair question
پرسش قابل طرح، سؤال خوب و معقول

fair return
بازده مناسب، بازده منصفانه 

fair sample
نمونه واقعی، نمونه گویا، نمونه مطابق با اصل

fair shares
سهام مساوی، سهام عادالنه 

fair share value
ارزش عادالنه سهام 

fair-sized
جادار، نسبتًا جادار، نه کوچک نه بزرگ؛ متوسط، 

مناسب ]اندازه، حجم[
fair taxation

مالیات بنــدی منصفانــه، مالیات بنــدی عادالنه، 
مالیات منصفانه 

fair trade
تجارت عادالنــه، تجارت منصفانه، داد و ســتد 

عادالنه 
fair trade agreements

موافقت نامه های تجارت منصفانه
fair trade labeling organization

سازمان اعطا کننده برچسب تجارت منصفانه 
fair trade law

قانون تجارت منصفانه
fair trade organizations

سازمان های حامی یا مجری تجارت منصفانه

fair trade week
هفته داد و ســتد منصفانه، هفته فروش اجناس و 

کاال به قیمت عادالنه، هفته تجارت منصفانه
fair value shares

سهام با قیمت عادالنه، سهام دارای ارزش مناسب 
fair wage

دستمزد عادالنه، دستمزد مکفی، مزد منصفانه
fair wear and tear 

استهالک  معمولی؛  عادی، خسارت های  صدمات 
عادی

fait accompli
کار انجام شده؛ واقعیت مسلم

faith
ایمان، اعتماد، اطمینان، اعتبار

faithful performance
حسن اجرا 

fake
جعلی، مجعول، تقلبی؛ جعل کردن، تقلبی ساختن؛ 

تظاهر کردن 
fake brand

برند جعلی، برند تقلبی، نشان تجاری جعلی
faker

جاعل، متقلب، جعل کننده
fakery

جعل، تقلب
fall 

سقوط، افت، ریزش، کاهش؛ پاییز، خزان؛ آبشار؛ 
افتادن؛ سقوط کردن، افت کردن، ریزش داشتن
fallacious

مغلطه آمیز؛ اشتباه؛ گمراه کننده؛ بی پایه و اساس، 
صوری

fallacious deduction
قیاس مع الفارق

fallacy
سفسطه، اشتباه، مغالطه، مغلطه؛ توهم، خطا 
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fallacy of composition
تعمیم نادرست 

fall-back pay
حقوق ایام بیکاری، مزد مدت انتظار برای کار 

fallen bill
برات موعد رسیده، برات الزم التأدیه

fallibility
جایزالخطا بودن، خطاپذیری 

fallible
جایزالخطا، خطاکار، در معرض خطا 

falling market 
بازار رو به کسادی، بازار رو به افول 

falling of prices
کاهش قیمت ها، افت قیمت ها

falling-rate-of profit theory
نظریه کاهش نرخ سود، نظریه میزان نزولی سود 
fall in prices

کاهش قیمت ها، افت قیمت ها 
fall into abeyance

بالتکلیف ماندن، دچار بالتکلیفی بودن
fall-out

انصراف، کناره گیری 
fallow

آیش
fallow field

آیش زمین )زراعی(، زمین تحت آیش 
fallowing

آیش بندی 
fallow land

زمین آیش، زمین تحت آیش 
false

اشــتباه، دروغ، خــالف واقع، کاذب؛ نــاروا؛ غیر 
قانونی، غلط، نادرست، کذب؛ مجعول

false account
گزارش خالف واقع 

false accusation 
افترا، بهتان، تهمت، اتهام کذب

false arrest
بازداشت غیر قانونی 

false brand 
برند کاذب، نشان تجاری کاذب

false declaration
اظهارنامه جعلی 

false evidence
مدرک جعلی، مدرک ساختگی؛ شهادت دروغ

false identity 
هویت جعلی

false imprisonment
حبس غیر قانونی، توقیف غیر قانونی 

false information 
اطالعات غلط

false invoice 
صورت حساب جعلی، فاکتور تقلبی

false market
بازار کاذب؛ بازار صوری ]بورس؛ تبانی بین خریدار 

و فروشنده[
false move

اقدام غلط، حرکت نا به جا، عمل اشتباه 
false papers

اسناد جعلی، مدارک جعلی )هویت(
false personation 

سرقت هویت، جعل هویت
false pretence

ادعای کذب ]حقوق[؛ ظاهرسازی؛  کالهبرداری، 
تظاهر

false public notice
اعالمیه کذب، اطالعیه دروغین 

false registration 
ثبت جعلی، ثبت مجعول، ثبت تقلبی

false report
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گزارش خالف واقــع، گزارش جعلــی، گزارش 
ساختگی 

false sense of security
احساس امنیت کاذب

false statements
اظهارات کذب، گزارش های خالف واقع 

false trade mark
عالمت بازرگانی جعلی، برند تقلبی

false trading
داد و ستد غیر قانونی 

false witness
شاهد دروغین، شاهد کاذب

falsifiable
قابل ابطال، ابطال پذیر

falsification
حساب سازی، تحریف، دست کاری، جعل 

falsification of accounts
حساب ســازی، جعل حساب ها، دســتبردگی در 

حساب ها، دست کاری در حساب ها
falsification of entries

جعل یا دستبردگی در اقالم حساب 
falsified

تقلبی، جعلی، مجعول
falsified expenses

هزینه های غیر واقعی 
falsified register

ثبت جعلی 
falsify

جعل کردن، تحریف کردن، مخدوش کردن
fame

شهرت، آوازه، اشتهار 
famed

مشهور، معروف، پر آوازه، نامی، شهیر
familiar

آشــنا، مأنوس، شناخته شــده؛ آگاه، مطلع؛ رایج، 

متداول؛ خودمانی، صمیمی
family affairs

امور خانوادگی 
family allowance

حــق تأهل، فوق العــاده تأهل، حــق اوالد، حق 
عائله مندی، کمک هزینه عائله مندی 

family allowance fund
صندوق مزایای عائله مندی، صندوق کمک هزینه 

خانواده 
family bussiness

کسب و کار خانوادگی
family cooperative

تعاونی خانوادگی 
family cooperative enterprises 

بنگاه های تعاونی خانوادگی
family credit

مستمری خانواده کم درآمد؛ یارانه عائله مندی
family disintegration

فروپاشی خانواده 
family economy

اقتصاد خانواده، اقتصاد خانوادگی 
family farm

مزرعه خانوادگی 
family farming

بهره برداری خانوادگی؛ کشــت و زرع خانوادگی، 
زراعت خانوادگی

family health and welfare pro-
gram

برنامه سالمت و رفاه خانواده 
family income

درآمد خانواده
family income insurance

بیمه درآمد خانواده 
family industry

صنعت خانوادگی، فعالیت خانوادگی
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family labor
کار خانوادگی

family laborer
کارگر خانوادگی، نیروی کار خانوادگی 

family life cycle
دوره عمر خانواده 

family-life education
آموزش زندگی خانوادگی

family line
آبا و اجداد 

family members
اعضای خانواده

family partnership
شراکت خانوادگی

family planning
برنامه تنظیم خانواده

family protection law
قانون حمایت خانواده

family provision
قانون حمایت از وراث؛ تأمین خانواده

family size
شمار اعضای خانواده، اندازه خانواده، تعداد اعضای 

خانواده، بُعد خانواده
family status 

وضعیت خانوادگی
family tree

شجره نامه 
family unit

واحد خانوادگی 
family-unit agriculture

کشاورزی مبتنی بر واحد خانواده
family welfare

رفاه خانواده
famine

قحطی، خشکسالی، تنگسالی؛ نایابی 

famous
نامی، شهیر، بلندآوازه، زبانزد 

fan
بادبزن،  طرفدار، هواخواه، حامی، هــوادار؛ پنکه، 

هواکش
fanaticism

تعصب، تحجر، خشک مغزی
fan club 

باشگاه هواداران، مجمع طرفدران
fancy goods

کاالهای لوکس و تجملی 
fancy work

کارهای تزئینی، کارهای ذوقی 
fan mail

طومار، نامه طرفداران، نامه طرفداری 
fantastic

خارق العاده، عالی، باور نکردنی؛ هنگفت، گزاف
far

دور، دوردست، بعید
far and near

اطراف و اکناف، دور و نزدیک 
faraway

دور افتاده؛ زمان خیلی دور 
fare

کرایه، نرخ حمل، هزینه حمل 
Far East

خاور دور 
fare well

شانس آوردن، بخت با کسی یار بودن 
farm

مزرعه، کشتزار، زمین مزرعه؛ واحد زراعی، واحد 
کشاورزی 

farm activity
فعالیت زراعی، فعالیت کشاورزی 

farm advisor
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مشاور کشاورزی 
farm advisory
گروه مشاوره کشاورزی؛ گروه مشاور سر مزرعه 
farm bloc

جبهه کشاورزان 
farm bureau

اداره کشاورزی
farm cash receipts

نقدینگی کشاورزی، درآمد نقدی مزرعه
farm chemicals

سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی زراعی 
farm consolidation

یکپارچه ســازی اراضــی زراعی، ادغــام مزارع، 
یکپارچه سازی مزارع

farm credit
اعتبار زراعی، اعتبارات کشاورزی 

Farm Credit Administration
اداره )کل( اعتبارات کشاورزی 

farm crops
محصــوالت زراعــی، محصوالت کشــاورزی، 

محصوالت مزرعه ای 
farm downstream products

محصوالت پایین دستی مزرعه، محصوالت پایین 
دستی کشاورزی

farm equipment
ابــزارآالت زراعی، ادوات کشــاورزی، تجهیزات 

زراعی 
farmer

کشاورز، زارع، مزرعه دار، فالح، دهقان، برزگر
farmer-consultant

کشاورز ـ مشاور
farmer-consumer chain

زنجیره تولید به مصرف )محصوالت کشاورزی(، 
زنجیره کشاورز ـ مصرف کننده 

farmer-controlled

تحت کنترل کشاورزان، تحت نظارت کشاورزان، 
کشاورزگردان 

farmer cooperatives
تعاونی های کشاورزان، تعاونی های کشاورزی 

farmer family
خانواده کشاورز

farmer field school (FFS)
مدرســه صحرایی کشــاورزی، مدرســه میدانی 

کشاورزی، مدرسه مزرعه کشاورز
farmer-led extension

ترویج کشاورزگردان، ترویج کشاورز ساالر
farmer-members

کشاورزان عضو )تعاونی(، افراد عضو ـ کشاورز
farmer-owned

کشــاورز ـ مالک، متعلق به کشــاورزان، تحت 
مالکیت کشاورزان 

farmer-owned businesses
کســب و کارهای کشــاورز ـ مالک، کســب و 

کارهای کشاورزی
farmers association

انجمن کشاورزان؛ تشکل کشاورزی
farmers’ chamber

خانه کشاورز
farmers fertilizer cooperatives

تعاونی های تأمین کود کشاورزی
farmers joint-stock company

شرکت سهامی زراعی
farmers joint-stock cooperative

شرکت تعاونی سهامی زراعی
farmers organization

تشکل کشــاورزان، سازمان کشــاورزان؛ تشکل 
کشاورزی

farmers union
اتحادیه کشاورزان 

farm forestry
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جنگلداری در مزرعه، جنگلداری زراعی
farm gate

در مزرعه، سِر مزرعه 
farm-gate price

قیمت سر مزرعه 
farmhand

کارگر مزرعه، کارگر کشاورزی؛ برزگر
farmhouse

خانه مزرعه ای، کلبه؛ خانه روســتایی، خانه ســر 
مزرعه 

farm income
درآمد کشاورزی، درآمد مزرعه 

farming
کشــاورزی، زراعت؛ پرورش، دامداری، کشت و 

زرع، کشت و کار
farming corporations

شرکت های بزرگ زراعی 
farming economy

اقتصاد زراعی 
farming methods

روش های کشــت و زرع؛ روش های بهره برداری 
)زارعی(، روش های زراعت

farming model
الگوی بهره برداری )زارعی(

farming system
نظام بهره برداری )زارعی(، نظام زراعی

farming systems research and 
development

تحقیق و توسعه نظام های بهره برداری
farming systems research and 
extension

تحقیق و ترویج نظام های بهره برداری 
farm inputs

نهاده های کشاورزی، نهاده های زراعی 
farm laborer

کارگر مزرعه، کارگر کشاورزی 
farmland 

زمین زراعی، مزرعه، زمین کشاورزی، کشتزار 
farm lease

اجاره مزرعه، اجاره زمین زراعی
farm loan

وام کشاورزی 
farm loan cooperatives

شرکت های تعاونی وام زراعی 
farm machinery

ماشین آالت کشاورزی، ماشین آالت زراعی 
farm machinery cooperative

تعاونی ماشین آالت کشاورزی
farm management

مدیریــت واحد زراعــی، مزرعــه داری، مدیریت 
مزرعه، اداره مزرعه 

farm manager 
مدیر مزرعه، مزرعه دار

farm manure
کود مزرعه ای، کود زراعی

farm operations
عملیات کشاورزی، علملیات زراعی 

farm operator
متصدی امور مزرعه، مزرعه دار، مدیر مزرعه 

farm organizations
تشــکل های زراعی، ســازمان های کشــاورزی، 

تشکل های کشاورزی 
farm outputs

تولیدات مزرعــه، محصوالت مزرعــه؛ تولیدات 
زراعی 

farm plantation
کشتزار؛ کشت مزرعه ای 

farm price support
حمایت از قیمت محصوالت کشاورزی 

farm production
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تولید مزرعه ای، تولید زراعی 
farm production methods

شیوه های تولید کشاورزی 
farm products

محصوالت زراعی 
farm radio program

برنامه رادیویی کشاورزی 
farm-retail price spread

اختالف قیمت مزرعه با خرده فروشی
farm size

وسعت یا اندازه مزرعه، مساحت مزرعه 
farmstead

مزرعه و ساختمان های آن 
farm subsidies

یارانه های کشاورزی 
farm supply cooperatives

تعاونی های تهیه و توزیع )تجهیزات( کشــاورزی، 
شرکت های تعاونی لوازم زراعی 

farm supply firms
بنگاه ها یا مؤسســات تهیــه و توزیع محصوالت 

زراعی 
farm surplus

مازاد کشاورزی، مازاد محصول زراعی 
farmyard

محوطه مزرعه 
far-off

خیلی دور ]زمان[؛ خیلی دور افتاده ]مکان[
far-reaching

پر دامنه، گسترده 
far-reaching effects

تأثیرات گسترده، اثرات پر دامنه 
farrier

نعل بند 
far-seeing

آینده نگر، دور اندیش؛ دور اندیشانه 

far-sighted
عاقبت اندیش، دور اندیش، آینده نگر، مآل اندیش

far-sightedness
دور اندیشــی، آینده نگری، مآل اندیشــی، عاقبت 

اندیشی 
fascism

فاشیسم
fascist

فاشیست، راست افراطی، مرتجع 
fascist cooperation

تعاون فاشیستی
fashion

شیوه، اسلوب، طرز؛ باب، رسم و راه، مد، مد روز، 
باب روز

fashionable
امروزی، مد روز، باب روز؛ رایج؛ اهل مد 

fashion designer
طراح لباس؛ طراح مد

fashion goods = fashionable 
goods

کاالهای باب روز 
fast 

ســریع، تند، چابک، پر شــتاب؛ محکم، پابرجا، 
اســتوار، باوفا، ثابت قدم؛ ثابــت ]رنگ[؛ روزه 

گرفتن، روزه داشتن؛ روزه، روزه داری
fast food

غذای حاضری، غذای سرپایی، فست فود
fast-moving consumer goods

کاالهای پر مصرف روزمره 
fast society

جامعه آلوده، جامعه فاسد 
fat

چربی، روغن؛ چاق، فربه 
fatal

سرنوشت ساز، تعیین کننده؛ مهلک 
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fatalism
تقدیرگرایی، جبرگرایی، اعتقاد به تقدیر

fatalist
تقدیرگرا، جبرگرا، سرنوشت گرا

fatalistic
تقدیرگرایی، جبرگرایی، سرنوشت گرایی

fate
سرنوشت، تقدیر، قضا و قدر 

fateful
مقدر، محتوم، قطعی؛ سرنوشت ساز 

fatherland
سرزمین آبا و اجدادی

fatigue allowance
کمک معاش خستگی از کار

fat stock
حیوانات پرواری

fattened lamb
بره پرواری

fattening range
مرتع ویژه پرواربندی 

fattening (up)
پرواربندی، پرواربندان 

fatty
پر چربی، پر روغن، چربی دار، چرب

fault
تقصیر، خطا، اهمــال کاری، قصور؛ عیب گرفتن، 

ایراد گرفتن؛ اشتباه کردن
fault-finder

عیب جو، خرده گیر، ایرادگیر، مالنقطی
fault-finding

عیب جویی، خرده گیری 
faultless

بی عیب و نقص، بی تقصیر
faulty bankruptcy

ورشکستگی به تقصیر

fauna
حیــات جانوری یــک منطقه، جانــوران، جامعه 

جانوری؛ زیاگان؛ فون 
favorable balance of trade

موازنه مثبت جاری، تراز مساعد تجاری 
favorable climate

جو مساعد؛ اقلیم مساعد، آب و هوای مساعد
favorable conditions

شرایط مطلوب، شرایط مساعد، اوضاع مناسب
favorable difference

تفاوت مطلوب، تفاوت مثبت 
favorable = favourable

مطلوب، مساعد، باب میل، مناسب 
favorable opinion

نظر مساعد 
favored

مورد توجه و التفات، مــورد عنایت؛ دارای امتیاز، 
بهره مند

favorite environment
جو مساعد، محیط مساعد و مطلوب

favoritism
جانبداری بیش از حد، پارتی بازی، اســتثنا قائل 

شدن 
feasibility

امکان پذیری، انجام پذیری، قابلیت اجرا 
feasibility analysis

امکان سنجی تحلیلی، تحلیل امکان پذیری
feasibility report

گزارش امکان سنجی
feasibility study

امکان سنجی
feasibility study report 

گزارش امکان سنجی
feasibility study schemes

طرح های امکان سنجی 
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feasible
انجام پذیر، عملی، امکان پذیر، شدنی 

feasible solution
راهکار عملی، راه حل انجام پذیر

feather bedding
حمایت از ادامه کار نیروی مازاد بر نیاز 

federal
فدرال، دولت مرکزی، مرکزی، ملی 

federal cooperative
تعاونی مرکزی، تعاونی فدرال 

federal debt
بدهی دولت مرکزی 

Federal Deposit Insurance Cor-
poration (FDIC)

شرکت بیمه سپرده فدرال ]ایاالت متحده[
federal government

حکومت فدرال، دولت مرکزی 
Federal Housing Administration

اداره )کل( تأمین مسکن فدرال 
federalism

اصول حکومت فدرال 
federalist

طرفدار اصول حکومت فدرال 
Federal Land Bank

بانک کشاورزی فدرال 
Federal Reserve Bank

بانک فــدرال رزرو، بانک مرکزی فــدرال، بانک 
مرکزی دولت فدرال ]ایاالت متحده[

Federal Reserve City
شهر فدرال رزرو 

federal reserve system
نظام فدرال رزرو

federated
مؤتلفه 

federated co-ops

تعاونی های مؤتلفه 
federation

فدراسیون، اتحادیه، مجمع اتحادیه 
federation of agricultural coop-
eratives

فدراســیون تعاونی هــای کشــاورزی، مجمــع 
اتحادیه های تعاونی های کشاورزی 

Federation of Chambers of Com-
merce and Industry (FCCI)

فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت
Federation of Chambers of Co-
operative 

فدراسیون اتاق های تعاون
Federation of Employers Asso-
ciation

فدراسیون اتحادیه کارفرمایان 
Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations

فدراسیون کار و مجمع سازمان های صنعتی 
federative association

تشکل فدراسیونی، انجمن فدراتیو
fee

کارمزد، حق الزحمه، قیمت، شهریه 
fee collection

وصول هزینه ها 
feed

تغذیــه کردن؛ تغذیه؛ خــوراک دام، دان؛ خورد و 
خوراک؛ مواد، مایه ]فنی[

feedback
بازخورد، پس خورد 

feeder
تغذیه کننده، خوراک دهنــده؛ پرواربند؛ پرواری، 

گوشتی ]دام[؛ آخور؛ دان خوری
feed forward

پیش خورد 
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feed grain
دانه علوفه ای 

feeding
تغذیه کردن؛ تغذیه دام و طیور، تعلیف 

feeding practices
روش های تغذیه )دام( 

feed intake
خوراک مصرفی )دام(

feedlot
آغل؛ محل پرواربندی؛ خوراندگاه 

feedstuff
خوراک دام، دان، علوفه، علیق 

fee of the attorney
حق الوکاله 

fee simple
میراث قانونی بالمعارض، ملک طلق

fee simple absolute
حق تملک قطعی 

fee tail
تقسیم مالکیت اراضی بین مالک و دیگری؛ ملک 

حبس شده ]حقوق[، ملک موقوفه 
feign ignorance

تجاهل؛ تظاهر به نادانی 
fellow

هم رتبه، هم شــأن؛ دوســت، همپالکی، هم قطار 
]در جمع[؛ عضو ]انجمن[؛ دســتیار آموزشــی 

]دانشگاه[
fellow citizen

هم وطن، هم شهری، هم والیتی 
fellow countrymen

هم وطنان، هم والیتی ها
fellow-delinquent

شریک در اتهام 
fellowman

هم والیتی 

fellow member
عضو عادی 

fellow peers 
هم قطاران، هم ترازان، هم پایگان، هم رتبگان

fellow servant doctrine
نظریه مقصر بودن همکار

fellowship
کمک هزینه تحصیلی، بورس تحصیلی؛ همنشینی، 

رفاقت؛ دستیار آموزشی یا پژوهشی 
fellow-workers

همکاران، هم قطاران
felt need

نیاز محسوس
female

ماده، مؤنث، زن 
female head

سرپرست مؤنث، سرپرست زن
female-headed

دارای سرپرست زن
female-headed household 

خانوار دارای سرپرست زن 
feminism

طرفداری از تساوی حقوق زن و مرد، طرفداری از 
حقوق زنان، فمینیسم

feminist
طرفدار تســاوی حقوق زن و مرد، طرفدار حقوق 

زنان، فمینیست 
feminization

زنانه شدن، زنانه سازی 
feminization of poverty

زنانه سازی فقر
fence

حصار، نرده، پرچین 
fencing

حصارکشی
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ferry
کشتی ویژه حمل مسافر و کاال

fertile soil
خاک حاصل خیز

fertility control 
کنترل باروری، کنترل زاد و ولد 

fertility rate
نرخ باروری

fertility ratio
نسبت باروری

fertilization
کودپاشی، کود دادن

fertilizer
کود، کود شیمیایی

fertilizer companies
شرکت های )تولید و توزیع( کود )شیمیایی(

fertilizer spreader
دستگاه کودپاش، کود پخش کن

fertilizers subsidy
یارانه کود 

fetter
غل و زنجیر؛ مانع، قید 

feudal
مالک، زمین دار، فئودال، ملوک الطوایف، تیول دار 
feudal class

طبقه زمین دار، طبقه فئودال
feudalism

اصول ملوک الطوایفــی، ملوک الطوایفی، فئودالی، 
ارباب و رعیتی، خان خانی، فئودالیسم 

feudalist
طرفدار اصول ملوک الطوایفی

feudal land
زمین تیولی 

feudal system
نظام ارباب و رعیتی، نظام فئودالی، نظام اقطاعی، 

نظام ملوک الطوایفی 
feudatory

فئودال، تیول دار، خان، ارباب 
fiat

دستور رسمی، حکم، درخواست رسمی 
fiat money

پول حکمی، اســکناس قانونی )ولی بی پشتوانه(، 
پول بدون پشتوانه 

fictitious
جعلی، صوری، موهوم، واهی 

fictitious asset
دارای واهی، دارایی غیر واقعی، دارایی صوری 

fictitious dividend
سود سهام موهوم، سود سهام صوری

fictitious transaction
معامله صوری 

fidelity
وفاداری، پای بندی؛ رعایت امانت 

fidelity bond = fidelity guarantee
ضمانت نامه درستکاری، تضمین امانت 

fidelity bond insurance
بیمه ابواب جمعی 

fidelity insurance
بیمه درستکاری، بیمه در برابر خیانت 

fiduciary 
قابل اعتماد، امین؛ امانی، متولی، قیم 

fiduciary account
حساب امانی

fiduciary business
فعالیت امانی، کسب و کار امانی

fiduciary currency
پول اعتباری 

fiduciary loan
وام شرافتی، وام اعتباری، وام بدون تضمین 

fiduciary property
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ملک امانتی، ملک وکالتی 
fiduciary relationship

رابطه اعتماد آمیز، رابطه مبتنی بر اعتماد
field

میدان، مزرعه؛ رشته؛ عرصه، حوزه
field advisor

مشاور میدانی
field allowance = out-station al-
lowance

فوق العاده خارج از مرکز 
field assistant

دستیار میدانی
field auditor

حسابرس داخلی 
field capacity

ظرفیت زراعی، ظرفیت مزرعه
field day

روز مزرعه 
field-day

روز مزرعه؛ روز کار عملی، روز کار در محل 
field efficiency

کارایی میدانی، کارایی عملی 
field experience

تجربه میدانی، تجربه عملی 
field forces

نیروهای میدانی 
field hand

کارگر مزرعه، دستیار کشاورزی 
field hospital

بیمارستان صحرایی، بیمارستان سیار 
field investigation

بازپرســی در محــل وقوع؛  تحقیقــات محلی؛ 
تحقیقات میدانی

field layout
تشکیالت مزرعه 

field of business
زمینه فعالیت، حوزه فعالیت، نوع فعالیت 

field office
اداره میدانی 

field officer
مأمور میدانی، کارمند میدانی

field of practice
عرصه عمل، میدان عمل 

field of study
زمینه مطالعه؛ رشته تحصیلی

field operation
عملیات میدانی، فعالیت میدانی، عملیات صحرایی 
field project

پروژه میدانی، طرح میدانی 
field research

پژوهش میدانی، تحقیقات میدانی 
field sale

فروش میدانی؛ فروش سر مزرعه
field school

مدرسه صحرایی، مدرسه در مزرعه
field staff

نیروهای میدانی، کارکنان صف 
field study

مطالعه میدانی، بررسی میدانی، تحقیق میدانی 
field test

آزمایش میدانی
field trip

گردش میدانی؛ گردش علمی، سفر علمی 
field visit

بازدید میدانی 
field warehouse

انبار روباز، انبار صحرایی
field warehousing

انبار کردن اجناس در محل 
field watchman
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دشتبان 
field work

کار میدانی، فعالیت میدانی 
field workers

مروجان میدانی، کارکنان میدانی 
field-work service

خدمت خارج از مرکز 
fierce competition 

رقابت شدید، رقابت جدی
fighting fund 

صندوق مبارزه
figurative

مجازی، استعاری، نمادین 
figurehead

مقام تشریفاتی، رییس اسمی 
figure of power

مظهر قدرت، نماد قدرت، قدرت مجسم
figure out

سر در آوردن، فهمیدن، پی بردن، فهم کردن
figures

ارقام، اعداد؛ شخصیت ها، چهره ها
file

پرونده، پوشه؛ برگه دان، بایگانی، دفتر ثبت، فایل؛ 
ســوهان؛ بایگانی کردن؛ تشکیل پرونده دادن؛ 

در پرونده گذاشتن، فایل کردن؛ سوهان زدن
file a petition

عرض حال دادن 
file cabinet

قفسه بایگانی
file clerk

مأمور بایگانی 
file copy

نسخه بایگانی 
filed 

کالسه شده، طبقه بندی شده؛ بایگانی شده، فایل 

شده
file forwarding

ارسال پرونده
file-keeper

بایگان 
filibuster

سنگ انداز، اخالل گر، بازدارنده، کارشکن
filing 

بایگانی، تشکیل پرونده 
filing and indexing

بایگانی و طبقه بندی اسناد 
filing clerk

بایگان، مأمور آرشیو، مسئول بایگانی 
filing department

اداره بایگانی، دایره بایگانی
filing system

نظام بایگانی، روش بایگانی، تشکیالت بایگانی
fill a vacancy

پست خالی یا بالمتصدی را اشغال کردن 
fill in a questionnaire

پرسشــنامه را پر کردن، تکمیل پرسشــنامه، پر 
کردن پرسشنامه

fill in a report
گزارش را تکمیل کردن، فرم گزارش را پر کردن 
fill in for

موقتًا جای کسی را اشغال کردن، پر کردن پست 
خالی

filling an application form
پر کردن فرم درخواست، تکمیل کردن برگه تقاضا
fill out

پر کردن، تکمیل کردن )فرم، پرسشنامه، برگه(
fill the bill

منظور را تأمین کردن 
filter

صافی، فیلتر؛ پالودن؛ فیلتر شدن، فیلتر کردن 
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filter in
منتشر شدن، پخش شدن، پراکندن )اخبار(

filter out
از صافی گذراندن، فیلتر کردن؛ مانع پخش شدن 
filtrate

از فیلتر عبور دادن، تصفیه شدن، پاالیش کردن؛ 
مانع منتشر شدن 

filtration
تصفیــه، پاالیش؛ فیلتر کردن، صــاف کردن، از 

صافی گذراندن، مانع پخش شدن
final account

حساب نهایی، حساب قطعی 
final approval

تأیید نهایی، تصویب نهایی
final authority

مرجع نهایی؛ اختیار نهایی
final certificate

صورت مجلس تحویل قطعی 
final cost

هزینه نهایی، هزینه تمام شده 
final deadline

آخرین مهلت، ضرب االجل نهایی 
final decision

تصمیم نهایی؛ رأی قطعی، حکم نهایی
final demand

مطالبه نهایی، تقاضای قطعی 
final distribution

توزیع نهایی 
final dividend

آخرین دوره توزیع سود سهام؛ سود سهام نهایی، 
سود سهام قطعی 

final entry
ثبت نهایی 

final estimate
برآورد نهایی یا قطعی 

final evidence
دلیل قطعی، مدرک قطعی 

final goods
کاالهای نهایی، کاالی آماده مصرف 

final hand over
تحویل نهایی، تحویل قطعی 

final instalment
آخرین قسط، قسط پایانی 

final invoice
سیاهه قطعی 

finality
قطعیت، حتمیت؛ غایت، کمال 

finalization
نهایی کردن، نهایی شدن، نهایی سازی

final judgement = final decree
حکم نهایی، حکم قطعی 

final passage
تصویب نهایی 

final payment
پرداخت قطعی؛ آخرین پرداخت، پرداخت نهایی؛ 

قسط آخر، آخرین قسط
final phase

مرحله نهایی، گام پایانی، فاز نهایی
final preparation

مراحل پایانی آماده سازی
final process

فرایند نهایی؛ دستور اجرای حکم ]حقوق[
final quote

مظنه نهایی، آخرین قیمت پیشنهادی 
final reminder

آخرین اخطار، آخرین تذکر، آخرین یادآوری
final report

گزارش نهایی
final settlement

تسویه نهایی 
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final statement
صورت وضعیت قطعی 

final takeover
تحویل قطعی، واگذاری قطعی؛ تصاحب قطعی ]از 

طریق خریدن اکثر سهام شرکت[
final utility theory of value

نظریه ارزش مبتنی بــر مطلوبیت نهایی، نظریه 
مطلوبیت نهایی ارزش

finance
مالیــه، تدارک مالی، پشــتیبانی مالی، امور مالی، 
تأمین مالی، تأمین اعتبار یا ســرمایه ]معمواًل 
از طریــق منابع خارجی[، تســهیالت اعتباری 
خارجی؛ تأمین منابع مالی کردن، تأمین اعتبار 

کردن
finance and credit cooperatives 

تعاونی های مالی و اعتباری 
finance and credit institutions

مؤسسات مالی و اعتباری
finance bill

الیحــه مالی، برات تدارک مالــی، الیحه تأمین 
درآمد

finance charge
هزینه مالی؛ هزینه تأمین مالی، هزینه اعتبارات 

finance companies act
قانون شرکت های تأمین مالی 

finance company
شرکت تأمین مالی 

finance factoring
عاملیت امور مالی 

finance house
مؤسسه تأمین مالی، مؤسسه مالی

finance market
بازار پول و سرمایه، بازار مالی، بازار تأمین مالی

finance paper
سند مالی؛ سند تأمین مالی

financer

ســرمایه گذار، تأمین کننده ســرمایه، منبع تأمین 
مالی؛ منابع تأمین مالی ]در جمع[

financial accounting
حسابداری مالی 

Financial Accounting Standards 
Board (FASB)

هیأت استانداردهای حسابداری مالی، هیأت تعیین 
استانداردهای حسابداری مالی 

financial administration
اداره امور مالی، مدیریت امور مالی، مدیریت مالی 
financial advantages

مزایای مالی، امتیازات مالی 
financial advisor = financial 
adviser

مشاور مالی، مشاور امور مالی
financial analysis

واکاوی مالی، تحلیل مالی 
financial analyst

کارشناس )امور( مالی، تحلیل گر امور مالی 
financial and administrative 
rules

مقررات مالی و اداری 
financial and credit institution

مؤسسه مالی و اعتباری؛ مؤسسات مالی و اعتباری 
]در جمع[

financial appraisal
ارزیابی مالی، تقویم مالی

financial assets
دارایی های مالی 

financial assistance 
مساعدت مالی، کمک مالی 

financial audit
حسابرسی مالی، ممیزی مالی 

financial backing
پشــتیبانی مالــی، حمایت مالی؛ پشــتوانه مالی، 
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ضمانت مالی 
financial base

بنیه مالی، پایه مالی 
financial budget

بودجه مالی، حساب دخل و خرج 
financial capacity

ظرفیت مالی، توان مالی 
financial centers

مراکز مالی
financial circles

محافل مالی؛ دوایر مالی 
financial claims

مطالبات مالی، ادعاهای مالی
financial collapse

ورشکستگی مالی، اعسار
financial commitment

تعهد مالی، التزام مالی
financial conservative

محافظه کاری مالی
financial considerations

مالحظــات مالــی؛ امور مالــی، مســائل مالی؛ 
عوض های مالی، معوض های مالی

financial constraint 
محدودیت مالی؛ مضیقه مالی

financial consultant
مشاور مالی، مستشار امور مالی 

financial controller = comptroller
ذی حســاب ]باالتریــن مقــام مالی شــرکت یا 

سازمان[؛ مقام ناظر مالی
financial cooperatives

تعاونی های مالی
financial credits

اعتبارات مالی 
financial crime = financial of-
fence

جرم مالی، بزه مالی
financial crisis

بحران مالی 
financial data

داده های مالی، اطالعات مالی
financial deregulation

حذف یا کاهــش مقررات دســت و پاگیر مالی، 
مقررات زدایی مالی، حذف مقررات زاید مالی

financial discipline
نظم و انضباط مالی

financial distress
تنگنای مالی 

financial forecast
پیش بینی مالی 

financial guarantee
ضمانت مالی، تضمین مالی 

financial guarantee insurance
بیمه خسارات مالی، بیمه ضمانت مالی

financial hardship 
مشقت مالی

financial impacts
تأثیرات مالی 

financial incentives
مشوق های مالی 

financial indicator changes
تغییرات شاخص مالی 

financial information
اطالعات مالی 

financial inputs
نهاده های مالی، منابع مالی؛ امکانات مالی

financial institution
مؤسسه مالی، نهاد مالی 

financial instrument
سند مالی؛ اسناد مالی ]در جمع[

financial interests
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منافع مالی 
financial intermediaries

واسطه های مالی، مؤسسات مالی واسطه؛ واسطه 
گران مالی

financial intermediary
واسطه گری مالی، شرکت های واسطه گری مالی 
financial intermediary societies

شرکت های واسطه مالی 
financial investment

سرمایه گذاری مالی 
financialization

گرایش به دارایی مالی؛ مالی ســازی، جنبه مالی 
دادن 

financial laws
قوانین مالی 

financial leakage
برون ریزی مالی، بــرون روی مالی؛ درز اطالعات 

مالی
financial lease

اجاره بلندمدت مالی
financial leverage

ضریب اتکالی مالی، اهرم مالی 
financial liquidity

نقدینگی )مالی( 
financial literacy

سواد مالی
financial losses

زیان های مالی، خسارات مالی
financially

به لحاظ مالی، از نظر مالی 
financially sound

دارای بنیه مالی قوی 
financial management

مدیریت مالی، مدیریت امور مالی 
financial market

بازار مالی 
financial means

ابزار مالی، روش های مالی
financial mechanisms

ساز و کارهای مالی، مکانیسم های مالی، ابزارهای 
مالی

financial metropolis
مرکز تجاری 

financial obligation
تعهد مالی، التزام مالی 

financial offence 
تخلف مالی 

financial operation
عملیات مالی 

financial participation
مشارکت مالی 

financial participation schemes
طرح های مشارکت مالی

financial performance
عملکرد مالی 

financial performance monitor-
ing system

نظام پایش عملکرد مالی 
financial plan

برنامه مالی، طرح مالی 
financial planning

برنامه ریزی مالی 
financial position

موقعیت مالی، وضعیت مالی، اوضاع و احوال مالی 
financial pressure

فشار مالی
financial productivity

بهره وری مالی
financial products

محصوالت مالی، فراورده های مالی
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financial progress
پیشرفت مالی

financial projections
مالــی؛  برآوردهــای  مالــی،  پیش بینی هــای 

فرافکنی های مالی
financial public relations

روابط عمومی مالی
financial pyramid

هرم مالی
financial ratio

نسبت مالی، ضریب مالی
financial relief

کمک مالی، کمک اقتصادی
financial report

گزارش مالی
financial requirements

نیازهای مالی، حوایج مالی؛ الزامات مالی
financial rescue package

بسته نجات مالی، بسته نجات اقتصادی 
financial reserves 

ذخایر مالی، اندوخته های مالی 
financial resources

منابع مالی، امکانات مالی
financial responsibility

مالی، مسئولیت پذیری  ابواب جمعی؛ مســئولیت 
مالی

financial responsibility law
قانون ابواب جمعی، قانون مسئولیت مالی 

financial restructuring
تجدید ساختار مالی، بازسازی )ساختار( مالی 

financial risk
مخاطره مالی، ریسک مالی، خطر مالی

financial risk-taking
خطر پذیری مالی، مخاطره پذیری مالی، ریسک 

پذیری مالی 

financial scandal
رسوایی مالی، افتضاح مالی 

financial security
امنیت مالی

Financial Service Authority 
(FSA)

سازمان نظارت بر خدمات مالی
financial services

خدمات مالی؛ مراکز خدمات مالی ]ایاالت متحده[؛ 
امور مالی

financial situation
اوضاع مالی، اوضاع و احوال مالی، شــرایط مالی، 

موقعیت مالی
financial soundness

صالبت مالی، استحکام مالی، سالمت مالی 
financial standards

ضوابط مالی، استانداردهای مالی 
financial standing

اعتبار مالی، وضع مالی
financial statement

صورت وضعیت مالی، صورت مالی
financial statement audit

حسابرسی صورت های مالی
financial status

جایگاه مالی، موقعیت مالی، وضعیت مالی، وضع 
مالی، اوضاع مالی

financial strategy
راهبرد مالی، استراتژی مالی

financial supermarket
بازارچه مالی، سوپر مارکت مالی 

financial supervisory committee
کمیته سرپرستی مالی، کمیته نظارت بر امور مالی
financial support

پشتیبانی مالی، حمایت مالی، کمک مالی
financial surplus
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مازاد مالی
financial system

نظام مالی؛ سامانه مالی، سیستم مالی
financial tables

جداول مالی
financial transactions

داد و ستدهای مالی، معامالت مالی، تراکنش های 
مالی 

financial transfers
انتقاالت مالی، نقل و انتقاالت مالی

Financial Tribunal
دیوان محاسبات 

financial tycoon
کالن سرمایه دار، سرمایه دار عمده، غول سرمایه داری
financial undertakings

تعهدات مالی
financial variables

متغیرهای مالی
financial viability

کارآمدی مالی؛ انجام پذیری مالی
financial vice-president

معاون مالی، معاون امور مالی
financial well-being 

سالمت مالی
financial year

سال مالی
financial year-end dividend

سود سهام پایان سال مالی
financier

متخصص مالیه؛ تأمین کننده سرمایه؛ سرمایه دار؛ 
تأمین کننده منابع مالی

financing
تأمین مالی، پشــتبیانی مالی، تأمین اعتبار، تأمین 

بودجه؛ تأمین مالی کردن، تأمین اعتبار کردن
financing agencies

بنگاه های تأمین مالی، آژانس های تأمین مالی
financing alternatives
جایگزین های تأمین مالی، راهکارهای تأمین مالی
financing and obligation

تأمین اعتبار و ایجاد تعهد 
financing company

شرکت تأمین )اعتبار( مالی 
financing options

راهکارهای تأمین منابع مالی 
financing phase 

مرحله تخصیص اعتبار، مرحله تأمین اعتبار 
find against

بر علیه حکم دادن ]حقوق[
find for

به نفع حکم دادن ]حقوق[
findings

یافته ها، نتایج
fine

جریمه، غرامت، تاوان؛ خالص؛ ناب
fineable

مستوجب جریمه، مستحق جریمه
fine arts

هنرهای زیبا، هنرهای ظریفه 
fine bank bill

برات بانکی ممتاز، برات بانکی معتبر 
fine for default

جریمه دیرکرد 
fine rate

نرخ ممتاز، کمترین نرخ بهره وام 
finest quality

مرغوب ترین یــا بهترین مواد )اولیــه(، باالترین 
کیفیت

fingerprint = finger mark
اثر انگشت 

fingerprinting



338  finished goods

انگشت نگاری
finished goods

کاالهای ســاخته شــده، کاالهای آماده فروش، 
کاالی آماده مصرف 

finished product
محصول آماده فروش، محصول آماده مصرف

finishing lamb
پرواربندی بره 

fire insurance
بیمه آتش سوزی 

fire insurance cooperatives
شرکت های تعاونی بیمه آتش سوزی

firm
)بازرگانی(؛  مؤسسه  شــرکت،  بنگاه،  تجارتخانه، 
قاطعانه، جدی، سفت و سخت، راسخ؛ مقطوع؛ 

قطعی ]قرارداد[
firm bargain

معامله مطمئن، معامله قطعی 
firm commitment

تعهد قطعی؛ تعهد پذیره نویسی قطعی؛ تعهد جدی 
و قاطع

firm labor turnover
گردش نیروی کار در بنگاه اقتصادی 

firm measures
تدابیر سفت و سخت، اقدامات جدی 

firm name
نام تجاری

firm offer
پیشنهاد قطعی 

firm order
سفارش قطعی 

firm price
قیمت مقطوع، قیمت ثابت

firm quotation
مظنه قطعی

firm resolution
عزم راسخ 

first call
دعوت نوبت اول، فراخوان اول؛ قسط اول 

first cause
علت العلل، علت اولی

first class representation
عرضه به بهترین نحو، بهترین نحوه عرضه 

first come first served principle
اصل »آسیاب به نوبت«، اصل رعایت نوبت 

first cost
قیمت تمام شده 

first deputy
قائم مقام 

first deputy minister
قائم مقام وزیر

first estate
روحانیون، طبقه روحانی 

first fruit
میوه نوبر، میوه نوبرانه 

first hand
دست اول، بالواسطه 

first-in-first-out (FIFO)
اولین صادره از اولین وارده 

first instalment = first install-
ment

پیش قسط، قسط اول 
first instance court

دادگاه بدوی
first line

خط اول، رده اول؛ خط مقدم 
first line extension

ترویج خط مقدم 
firstly

در درجه اول، اواًل، در وهله نخست؛ پیش از همه 
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first mortgage
رهن اول 

first name 
اسم کوچک، نام کوچک 

first nation 
بومیان، مردمان بومی؛ ساکنان اولیه

first pick
چین اول 

first premium
نخستین قسط بیمه 

first-rate
فرد اعال، ممتاز، عالی 

first rate shares
سهام دوره اول 

first reading
شور اول )الیحه(

first strike strategy 
راهبرد ضربه نخست

first time offender
مجرم بدون سابقه 

first-time user
استفاده کننده برای نخستین بار 

first world
جهــان اول؛ کشــورهای صنعتی و پیشــرفته یا 
توسعه یافته ]شــامل اروپای غربی و آمریکای 

شمالی[
fisc

خزانه داری عمومی
fiscal

مالی، بودجه ای 
fiscal austerity

سخت گیری مالی، ریاضت مالی 
fiscal austerity measures 

تدابیر سخت گیرانه اقتصادی
fiscal commitment

التزام مالی، تعهد مالی 
fiscal control

نظارت مالی 
fiscal damage

خسارت مالی 
fiscal decentralization

تمرکززدایی مالی، عدم مرکزیت مالی
fiscal drag

تخلیه مالی؛ مانع مالیاتی 
fiscal intermediary

واسطه مالی
fiscal intermediation

واسطه گری مالی
fiscalist

هوادار سیاست های بودجه ای
fiscal laws and regulations

قوانین و مقررات مالی
fiscal legislation

مجموعه قوانین مالی، قوانین مالی
fiscal measures

تمهیدات مالی، اقدامات مالی، تدابیر مالی
fiscal policy

سیاست مالی، خط مشی مالی 
fiscal year

سال مالی، دوره مالی 
fish culture = pisciculture

پرورش ماهی
Fisher effect

اثر فیشر
fisherfolk

صیــادان )مرد و زن(، جماعــت ماهی گیر، صیاد 
جماعت، صیادان، ماهی گیران

fisherfolk cooperatives
تعاونی های صیادی 

Fisherfolk Cooperatives Union 



340  Fisher identity

اتحادیه تعاونی های صیادی 
Fisher identity

اصل همسانی )در معادله( فیشر
fisheries

شیالت 
fisherman 

صیاد، ماهی گیر
fishermen

صیادان، ماهی گیران 
fishermen cooperative 

شرکت تعاونی ماهی گیران، تعاونی صیادی
Fisher’s ideal index

شاخص آرمانی فیشر 
fishery cooperatives

تعاونی های صیادی 
fishery duty

عوارض صید )ماهی(
fishery extension

ترویج شیالت 
fish farm

مزرعه پرورش ماهی، مرکز پرورش ماهی 
fish farming

پرورش ماهی
fishing

ماهی گیری، صیادی، صید ماهی
fishing expedition

تحقیق در مورد میزان اعتبار مشــتری؛ ته و توی 
قضیه ای را در آوردن

fishing ground
صیدگاه، محل صید )ماهی(

fishing net
تور ماهی گیری

fishing service cooperative
تعاونی خدمات صیادی

fish market

بازار ماهی فروشان 
fish pond

حوضچه پرورش ماهی، استخر پرورش ماهی
fit

مناسب، متناسب، برازنده، شایسته؛ جور، منطبق؛ 
برازش؛ متناســب بودن، جور بودن، تناســب 
داشــتن، شایسته بودن، مناســب بودن، قالب 

بودن، برازنده بودن 
fitness

مناسبت؛ مطابقت، تناسب، شایستگی، برازندگی؛ 
برازش؛ تندرستی، صحت

fitter
تعمیرکار، متصدی نصب 

fitting
در خور، شایســته، مناسب؛ برازنده؛ به جا؛ اسباب، 
اثاثیه، لــوازم ]در جمع[؛ وســایل، قطعات ]در 

جمع[
fitting room 

اتاق پرو
fittings and fixtures

اسباب و اثاثیه، لوازم و وسایل 
five-circle business model

الگوی کسب و کار پنج حلقه ای
five Cs of credit

پنج معیار الزم برای اعطای اعتبار 
five forces

نیروهای پنج گانه 
Five Majors 

پنج ارز اصلی ]شامل دالر، یورو، ین، پوند، فرانک 
سوئیس[

five-year plan
برنامه پنج ساله، طرح پنج ساله

five-year plan documents
اسناد برنامه پنج ساله

five-year term office
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دوره تصدی پنج ساله
fix 

تثبیت کــردن، ثابت کردن؛ نصب کــردن، کار 
گذاشتن؛ تعیین کردن، مشخص کردن؛ تعمیر 

کردن؛ ردیف کردن
fixation 

تثبیت؛ تعیین؛ تعلق، دلبستگی؛ دل مشغولی
fixation of rent

تثبیت نرخ اجاره؛ تعیین اجاره بها 
fixed
ثابت، مقطوع؛ تعیین شده؛ تثبیت شده؛ تعمیر شده
fixed annuity 

مستمری ثابت، مقرری ثابت 
fixed asset

دارایی ثابت، دارایی غیر منقول 
fixed asset turnover

گردش دارایی ثابت 
fixed benefits

مزایای ثابت 
fixed budget

بودجه ثابت 
fixed capital 

سرمایه ثابت 
fixed charge = fixed costs

هزینه های ثابت 
fixed costs = fixed expenses 

هزینه های ثابت
fixed date

موعد مقرر 
fixed deposit = fixed term deposit

سپرده ثابت، سپرده با مدت معین 
fixed duties

عوارض ثابت؛ وظایف مقرره؛ وظایف ثابت 
fixed effects model

الگوی اثرات ثابت 

fixed exchange rate
نرخ ارز ثابت 

fixed expeses
مخارج ثابت

fixed income
درآمد ثابت 

fixed-income fund
صندوق با درآمد ثابت

fixed income investment
سرمایه گذاری با درآمد ثابت 

fixed interval
فاصله )زمانــی( ثابت، فواصل زمانــی ثابت ]در 

جمع[
fixed investment trust

شرکت امانی سرمایه گذاری ثابت 
fixed labor costs

هزینه های ثابت کار 
fixed loan

وام ثابت؛ وام قطعی
fixed price

قیمت مقطوع 
fixed price contract

قرارداد بر اساس قیمت های مقطوع 
fixed proportions production

نسبت های ثابت در تولید 
fixed rate

نرخ بهره ثابت؛ تعرفه ثابت
fixed rate contract

قرارداد فروش اقساطی 
fixed rate lending

اعطای وام با بهره ثابت 
fixed rate loan

وام با بهره ثابت
fixed salary

حقوق ثابت 
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fixed stock
مالک انحصاری سهام 

fixed sum game
بازی با حاصل جمع ثابت 

fixed tariff
تعرفه ثابت 

fixed trust
شرکت امانی سرمایه گذاری در سهام معین؛ ودیعه 

ثابت؛ صندوق سرمایه گذاری با سبد ثابت 
fixed yield investment

سرمایه گذاری با بازده ثابت و مشخص 
fixing a date

تعیین تاریخ؛ تاریخ تعیین کردن، قرار گذاشتن
fixing room

مرکز تعیین قیمت 
fixings

تعیین نرخ ارز و طال؛ مخلفات ]غذا[
fixity of tenure

تصرف دائمی 
fix the problem 

رفع مشکل کردن
fixtures

وام های ثابت ]تجارت بین المللی[
fixtures and fittings

اسباب و اثاثیه، لوازم 
flag-day

روز جمع آوری اعانه 
flat

یکنواخت، اندازه یکســان؛ مســطح؛ بدون بهره؛ 
آپارتمان ]ایاالت متحده[

flat bond
سند قرضه بی بهره 

flat cancellation
فسخ کامل، لغو بدون کم و کاست 

flat-dweller

آپارتمان نشین 
flat grant

کمک بالعوض یکسان 
flat loading

پرداخت یکنواخت )اقساط(
flat market

بازار بی رونق، بازار کم تحرک، بازار کساد
flat organization

سازمان مسطح، سازمان تخت، سازمان پهن
flat price

قیمت ثابــت، نرخ یکنواخت؛ یــک قیمت، تک 
قیمت 

flat rate
نرخ ثابت، نرخ یکنواخت؛ تعرفه یکسان

flat tax
مالیات تک نرخی

flatter
چاپلوس، متملق، مجیزگو؛ دستمال به دست 

flattery
تملق، چاپلوسی، مجیز

flat yield
بازده یکنواخت؛ عملکرد یکسان؛ عملکرد ثابت 

flaunt
زیر پا گذاشتن )قوانین(؛ بی اعتنایی کردن، نادیده 

گرفتن 
flavoring

چاشنی، ادویه، طعم دهنده
flawed

معیوب، ناقص، خدشه دار، آسیب دیده 
flawless

بی عیب و نقص، سالم، بدون کم و کاست
flea markets

بازار کهنه فروش ها، بازار سمساری ها
fleecing

پشم چینی
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fleet
ناوگان

flesh and blood
انسان، بشر، آدم خاکی

flexibility
انعطاف پذیری، نرمش پذیری؛ نرمش

flexibility principle
اصل انعطاف، اصل انعطاف پذیری

flexible
انعطاف پذیر، منعطف؛ قابل تغییر، نرمش پذیر

flexible budget
بودجه انعطاف پذیر

flexible exchange rate
نرخ ارز انعطاف پذیر، نرخ ارز شناور یا متغیر 

flexible mutual fund
صندوق سرمایه گذاری )تعاونی( منعطف، صندوق 

همیاری انعطاف پذیر
flexible organization

تشکیالت انعطاف پذیر، سازمان انعطاف پذیر
flight capital

سرمایه فّرار، سرمایه فراری، سرمایه گریزان 
flight form cash

فرار از پول نقد 
flight of capital

فرار سرمایه، کوچ سرمایه 
flight to quality

تبدیل به احسن کردن، گذر به وضعیت بهتر 
flip chart = flipchart

تصویر برگردان، آلبوم نمودار، چارت برگردان
flip-flop

تغییر سیاســت، تغییــر روش دادن؛ تغییر موضع؛ 
تغییر موضع دادن

flipping
بخر بفروش، بخر بفروشی

flip side

جنبه منفی، اثر ناخواسته؛ روی دیگر سکه 
float

]بانکداری[؛  بین راهی  تنخواه گردان؛ چک  شناور؛ 
سهام شناور ]سرمایه گذاری، بازار سرمایه[

float a loan
انتشار وام، عرضه وام 

floatation
انتشار سهام جدید؛ تأسیس و راه اندازی 

floatation cost
هزینه انتشار اوراق 

floatation of loan
تشکیل وام، تشکیل پرونده برای اخذ وام

floater
رأی فروش، کسی که رأی خود را بفروشد؛ اوراق 

وثیقه؛ بهره شناور ]اوراق قرضه[
floating

شناور، متغیر 
floating a loan

اعالم تقاضای وام 
floating assets

دارایی های شناور، دارایی های متغیر 
floating capital

سرمایه شناور، سرمایه در گردش
floating cost

هزینه شناور؛ هزینه انتشار 
floating debt

بدهی شــناور، بدهی متغیر ؛ بدهــی قابل تغییر؛ 
بدهی کوتاه مدت 

floating exchange
ارز شناور 

floating exchange rate
نرخ ارز شناور 

floating money
پول سرریز، پول سرگردان 

floating policy
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بیمه نامه متغیر، بیمه نامه شناور؛ سیاست شناور
floating price

قیمت شناور 
floating rate

نرخ شناور، نرخ متغیر 
floating-rate loan

وام با بهره شناور، وام با بهره متغیر 
floating-rate shares

سهام با نرخ سود متغیر 
floating vote

رأی شناور، رأی آزاد 
floating voter

رأی دهنده مستقل 
flock

گروه، دسته، جماعت؛ گله، رمه، احشام 
flood control

مهار سیالب، سیل بندی، جلوگیری از سیل 
flood gate

دریچه آب بند 
flood-prone

سیل خیز
flood-stricken = flood-hit

سیل زده
flood the market

بازار را پر کردن، بازار را اشباع کردن 
floor 

تــاالر بــورس؛ حد پاییــن، کف قیمــت؛ طبقه 
]ساختمان[، کف؛ اعضای مجلس

floor leader
رهبر نمایندگان حزب در مجلس 

floor manager
مدیر مبارزات انتخاباتی کاندیدا 

floor official
مرجع حل اختالف ]تاالر بورس[

floor planning

برنامه ریزی حداقلی
floor show

برنامه تفریحی؛ سرگرمی، نمایش 
floor trade

عضو تاالر بورس، معامله گر تاالر بورس 
floor-walker

مسئول بخش ]در فروشگاه[
flora

حیات گیاهی یک منطقه، جامعه گیاهی؛ پوشش 
گیاهی یک منطقه، گیاگان؛ فلور

floriculture
پرورش گل و گیاه، گل کاری، گل پروری

floriculture cooperative 
تعاونی پرورش گل و گیاه 

florist
پرورش دهنده گل، گل فروش؛ گل کار، گل پرور

florist’s shop
گل فروشی 

flotation
تأسیس، راه اندازی، دایرســازی؛ عرضه یا انتشار 
ســهام، فروش سهام به منظور تأسیس شرکت 

جدید 
flourish
شکفتن، اوج گرفتن؛ رونق گرفتن، شکوفا شدن 
flourishing

پر رونق، شکوفا؛ رو به رشــد، در حال پیشرفت؛ 
سالم و سرحال، قبراق

flourishing concern
مؤسسه پر رونق 

flow
جریان، گردش، انتقال 

flowchart = flow diagram
نمودار جریان گردش کار، روندنما

flowe-of-funds analysis
تحلیل جریان وجوه 
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flower show
نمایشگاه گل )و گیاه(

flow line production
تولید به روش خط تولید انبوه 

flow production
تولید انبوه، تولید زنجیره ای 

fluctuation
نوسان، ترقی و تنزل، افت و خیز، تغییر 

fluctuation-free
بدون نوســان، عاری از نوسان، بی نوسان، بدون 

افت و خیز
fluid assets

دارایی هــای قابــل تبدیل به پــول، دارایی های 
نزدیک به پول 

flush season
فصل پر محصول

fly-by-night
غیر قابل اعتماد، بی اعتبار

flying start
خیز یا شروع موفقیت آمیز، شروع سریع 

focal date 
رأس مدت؛ موعد کانونی 

focal point
کانون یا نقطه تماس؛ مرکز، هسته مرکزی، هسته 

اصلی، نقطه مرکزی؛ مرکز هماهنگ کننده 
focus countries

کشورهای محوری، کشورهای کانونی 
focus group

گروه متمرکز، گروه کانونی 
focus group discussion 

بحث گروهی متمرکز
focus group interview

مصاحبه گروهی متمرکز
focus of interest

کانون توجه، محور توجه، کانون عالقه 

focus on ends
تأکید بر نتایج و اهداف، تمرکز بر نتایج

fodder = forage
علوفه، علیق، علف

folder
پوشه، پرونده؛ بروشور تبلیغاتی؛ تاشو، نشریه تاشو 
foldyard

آغل گاو و گوسفند 
folio reference

شماره عطف 
folk 
جماعت، خالیق، توده مردم، عامه مردم؛ عامیانه 
folk culture

فرهنگ عامیانه 
folk knowledge

دانش عامیانه 
folk life

زندگی بومی 
folklore

فرهنگ عامیانه 
folk memory

حافظه جمعی 
folk society

جامعه قومی 
folk song

ترانه محلی، سرود محلی 
folk ways

آداب و رسوم قومی؛ شیوه های قومی 
follower

پیرو، تابع، مرید، دنباله رو 
following market

بازار دنباله رو 
follow the leader price policy

سیاست پیروی از قیمت پیشرو 
follow-up
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پی گیری، تکمیلی؛ ادامه، بقیه 
follow-up actions
اقدامات تکمیلی، اقدامات متعاقب، اقدامات بعدی
follow-up care

مراقبت های بعدی 
follow-up evaluation

ارزشیابی پی گیری، ارزشیابی تکمیلی 
follow-up interview

مصاحبه پی گیری، مصاحبه تکمیلی 
follow-up studies

مطالعات تکمیلی، مطالعات پی گیری
follow-up survey

پیمایش تکمیلی، مطالعه تکمیلی، بررسی تکمیلی 
follow-up system

نظام پی گیری، نظام تکمیلی
food additives

افزودنی های خوراکی 
food adulteration

تقلب در مواد غذایی
food aid

کمک غذایی، کمک های غذایی
Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO)

فائو، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، سازمان 
خواربار و کشاورزی ملل متحد

Food and Drug Administration 
(FDA)

اداره کل غذا و دارو؛ ســازمان غذا و دارو ]ایاالت 
متحده[

food-borne diseases
بیماری هــای انتقالــی از طریــق مــواد غذایی، 
بیماری های غذازاد، بیماری های منتقله از مواد 

غذایی
food certification 

گواهی غذایــی، گواهی مواد غذایی، تأییدیه مواد 

غذایی، گواهی ســالمت غذا، گواهی نامه مواد 
غذایی

food chain
زنجیره غذایی

food cooperatives
تعاونی های مواد غذایی

food crops
غالت، محصوالت خوراکی، گیاهان خوراکی ]که 

برای تغذیه انسان کشت می شوند[
foodgrain fund

صندوق ذخیره غالت 
food grains

حبوبات و غالت، دانه های خوراکی 
food industries

صنایع غذایی 
food insecurity

ناامنی غذایی، عدم امنیت غذایی
food inspection

بازرسی مواد غذایی 
food label

برچسب مواد غذایی 
food-loose industries

صنایع سهل االنتقال 
food miles 
بعد مسافت بین محل تولید تا مصرف مواد غذایی
food processing

فراوری مواد غذایی
food processing plants

کارخانه های فراوری مواد غذایی
food processing products

محصوالت فراوری شده غذایی
food processors

تولیدکنندگان مواد غذایی کنســرو شــده، عمل 
آوران مواد غذایی؛ دســتگاه های کنسروسازی؛ 

صاحبان کارخانه های فراوری مواد غذایی
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food production
تولید مواد غذایی، تولید غذا

food production chain
زنجیره تولید مواد غذایی، زنجیره تولید غذا

food production industry
صنعت تولید مواد غذایی

food rationing
جیره بندی مواد غذایی

food regulation
تنظیم مقررات مواد غذایی

food retailing
خرده فروشی مواد غذایی

food safety
سالمت غذایی

food science and industries
علوم و صنایع غذایی

food security
امنیت غذایی

food store
فروشگاه مواد غذایی، بقالی، دکان

foodstuff
مــواد غذایی، ارزاق، آذوقه؛ مــاده خوراکی، ماده 

غذایی
food subsidy

یارانه مواد غذایی، یارانه غذایی
food sufficiency

کفایت غذایی
food supplies

آذوقه، خواربار 
footing

جمع زدن عمودی ]حسابداری[
footprint rationalization

ساده سازی روش ها 
for account of

برای حساِب

for a consideration
در عوِض، به عنوان عوض

forage
علوفه، علیق، علف

forage crops
محصوالت علوفه ای

forage-producers cooperative 
تعاونی تولید علوفه، تعاونی تولیدکنندگان علوفه

forbidden
ممنوع، قدغن، غیر مجاز، حرام، ممنوعه 

for cash
نقد، نقدی

force
نیرو، قــوا، زور؛ ضمانت اجرایــی؛ اجبار؛ مجبور 
کردن، وادار کردن؛ وادار شدن؛ تحمیل کردن 
force a condition

شرطی را تحمیل کردن 
forced

اجباری، بــه زور، اضطراری، بــه عنف، قهری، 
تحمیلی

forced choice
انتخاب اجباری

forced contribution
مالیات اجباری؛ کمک اجباری 

forced cooperation
همکاری اجباری، همکاری ناخواسته

forced displacement
جا به جایی اجباری 

forced distribution system 
نظام توزیع اجباری

forced entry and detainer
تصرف عدوانی 

forced labor camp
اردوگاه کار اجباری

forced labor = forced work
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بیگاری، کار اجباری 
forced loan

وام اضطراری، وام اجباری
forced migration
کوچ اجباری، کوچاندن اجباری، مهاجرت اجباری
forced resettlement 
کوچ اجباری، اسکان اجباری؛ باز اسکان اجباری

forced residence
اقامت اجباری 

forced sale
فروش اجباری ]به حکم قانون[

forced sale value
قیمت فروش اضطراری، بهای فروش اجباری 

forced saving
پس انداز اجباری

forced settlement 
اسکان اجباری

forced termination of member-
ship

لغو اجباری عضویت 
force field analysis

تجزیه و تحلیل میدان نیرو، تحلیل میدان نیرو
force majeure

قوه قهریه، فورس ماژور، رویداد اجتناب ناپذیر
force of nature 

نیروی طبیعت، قدرت طبیعت
forecast 

پیش بینی کــردن؛ پیش بینی؛ پیش نگری کردن، 
پیش گویی کردن

forecasting 
پیش بینــی؛ پیش بینــی کــردن؛ پیش نگــری، 

پیش گویی
forecasting methods

روش های پیش بینی
foreclose

سلب مالکیت؛ ضبط، توقیف 
foreclosure

ضبط وثیقه، توقیف گرویی؛ سلب حق فک رهن 
از خود، توقیف و فروش عین مرهونه 

foreclosure decree
اجراییه سند رهنی 

foreign
خارجی، بیگانه، غریبه؛ ناآشنا )با(

foreign affairs
امور خارجی، امور خارجه

foreign aid programs
برنامه های کمک خارجی 

foreign branches
شعب خارجی 

foreign competition
رقابت خارجی 

foreign countries
کشورهای خارجی، ممالک خارجه 

foreign currency
ارز )خارجی(، پول خارجی

foreign currency loan
وام ارزی

foreign debt
بدهی خارجی؛ دیون خارجی ]در جمع[

foreign direct investment (FDI)
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

foreigner
خارجی، غریبه؛ اجنبی، بیگانه 

foreign exchange
ارز )خارجی(

foreign exchange dealer
صراف

foreign exchange holdings
دارایی های ارزی، دارایی های به صورت ارز

foreign exchange market
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بازار ارز )خارجی(
foreign exchange office

صرافی
foreign exchange rate

نرخ برابری ارز، نرخ ارز
foreign exchange reserves

اندوخته ارزی، ذخایر ارزی 
foreign flotation

انتشار سهام یا قرضه خارجی 
foreign individuals = foreign 
nationals

اتباع خارجی، اتباع بیگانه 
foreign investment

سرمایه گذاری خارجی
foreign investment attraction

جذب سرمایه خارجی
foreign labor
نیروی کار بیگانه، نیروی کار خارجی، کارگر خارجی
foreign lending

اعطای وام به خارج
foreign loan

وام خارجی، وام از خارج
foreign nationals

اتباع بیگانه، اتباع خارجی
foreign-owned cooperatives

تعاونی های تحت مالکیت خارجی ها 
foreign policy

سیاست خارجی 
foreign relations

روابط خارجی، مناسبات خارجی
foreign resources

منابع خارجی، منابع )سرمایه گذاری( خارجی
Foreign Secretary 

وزیر امور خارجه ]بریتانیا[
foreign subjects

اتباع بیگانه 
foreign trade

تجارت خارجی
foreign trade law

قانون تجارت خارجی
foreign trade zone

منطقه آزاد تجاری 
foreman

ســرکارگر، ســر عمله، مباشــر؛ رییــس هیأت، 
سخنگوی هیأت منصفه ]حقوق[

foremanship
سرکارگری

forensic
مربوط به دادگاه، قضایی، قانونی؛ قابل مالحظه

forensic report
گزارش پزشکی قانونی

forerunner
پیشــتاز )انتخابات(، نفر اول؛ پیشگام، طالیه دار؛ 

پیش درآمد 
foresee

پیش بینی کردن 
foreseeable

قابل پیش بینی 
foreseeable future

آینده نزدیک، آینده قابل پیش بینی 
foreseeable loss

زیان قابل پیش بینی 
foresight

آینده بینــی، آینده نگــری؛ عاقبت اندیشــی، دور 
اندیشی؛ آینده نگاری

foresightedness
آینده نگری، آینده نگاری 

foresighting
آینده نگاری ]آینده پژوهی[

forest 
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جنگل 
forest administration

اداره امــور جنگل ها، اداره جنگلــداری؛ مدیریت 
جنگل 

forestalling
پیش خری کاال، عمل احتکار 

forestation
جنگل کاری، ایجاد جنگل، احداث جنگل

forest community
توده جنگلی 

forest conservation
حفاظت جنگل

forest damage
خسارت به جنگل

forest-dweller = forestman
جنگل نشین

forest-dwellers cooperative 
تعاونی جنگل نشینان 

forest ecology
بوم شناسی جنگل

forester
جنگلبان، مأمور جنگلبانی، جنگلدار 

forest exploitation
بهره برداری از جنگل

forest harvesting
استحصال جنگل، برداشت از جنگل

forest legislation
قوانین مربوط به امور جنگل

forest management
جنگلداری، جنگلبانی، مدیریت جنگل

forestmen
جنگل نشینان

forestmen cooperatives
تعاونی های جنگل نشینان

forest officer

جنگلبان
forest production

تولید محصوالت جنگلی
forest products

فراورده های جنگلی، محصوالت جنگلی
forest reserves

ذخایر جنگلی 
forest resources

منابع جنگلی
forestry 

جنگلداری
forestry cooperatives

تعاونی های جنگلداری
forestry department

اداره جنگلبانی، اداره جنگلداری
forestry produce

محصوالت جنگلی
forestry sector

بخش جنگلداری 
forest utilization

بهره برداری از جنگل
forest warden

جنگلبان 
forest zone = forest area

منطقه جنگلی
forewarning

پیش آگهی، اخطار قبلی، پیش اخطار 
forfeit

تاوان، جریمه، غرامت؛ ســاقط شدن؛ صرف نظر 
کردن از؛ جریمه دادن، از دســت دادن مال ]در 

نتیجه مصادره اموال[
forfeit clause

شرط خودداری از پرداخت غرامت 
forfeited

ساقط شده ]بر اثر مروز زمان[؛ توقیف شده
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forfeited right
حق ساقط شده بر اثر مرور زمان 

forfeit of lease
فسخ کردن اجاره نامه 

forfeit of shares
ضبط سهام 

forfeiture
ضبط، توقیف؛ محرومیت؛ جریمه؛ تاوان، غرامت؛ 

سقوط بها؛ زیان
forfeiture of assets

ضبط دارایی
forfeiture of payment

قطع حقوق و دستمزد 
forfeiture of property

مصادره ملک
forfeiture of right

اسقاط حق 
forge

جعل کردن، تقلب کردن، دستکاری کردن
forge ahead

پیش افتادن، سبقت جستن، پیشی گرفتن 
forged

جعلی، مجعول، نادرست، ساختگی، تقلبی
forged banknote

اسکناس تقلبی
forged currency

پول تقلبی، پول جعلی
forged deed

سند مجعول، سندتقلبی، سند ساختگی
forged document

سند جعلی، مدرک جعلی، سند ساختگی 
forged signature

امضای جعلی، امضای تقلبی 
forger

جاعل، سندساز، جعل کننده، متقلب 

forgery
جعل اسناد، تقلب، سندسازی؛ شیئ یا سند مجعول 
forgery and alteration
جعل و تحریف، جعل و تقلب، جعل و دستکاری

forgery of documents
جعل اسناد، تقلب و دستکاری در اسناد 

forging and guile
جعل و تزویر

forgivable loan
وام قابل بخشش 

forgive 
بخشیدن، بخشــودن، عفو کردن، گذشت کردن؛ 

نادیده گرفتن، صرف نظر کردن از 
forgiveness

بخشش، عفو؛ اسقاط دین 
form

تشــکیل دادن، دایر کردن؛ شــکل، هیأت، نوع، 
ظاهر، صورت، گونه، قالــب؛ فرم، ورقه، برگه؛ 
شــیوه، روش، حالت؛ شــکل گرفتن، به وجود 

آمدن، شکل دادن
formal
رسمی؛ صوری، تشریفاتی، اسمی؛ مطابق قواعد

formal certainty
یقین صوری

formal consent
توافق صوری، رضایت صوری؛ رضایت رسمی

formal defect
ایراد شکلی، عیب شکلی 

formal demand
مطالبه رسمی حق؛ درخواست اجرای تعهد

formal education
آموزش رسمی 

formal education(al) system 
نظام آموزش رسمی

formal employment sector
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بخش اشتغال رسمی 
formalism

اعتقاد به رعایت ظواهر، ظاهر پرســتی، صورت 
گرایی، ظاهرگرایی؛ تشریفات گرایی

formalist
صورت گــرا، ظاهرگــرا؛ تشــریفات گرا، طرفدار 

تشریفات رسمی
formalities

تشریفات، تشریفات قانونی؛ شکلیت ]فلسفه[ 
formality

اقدام صوری، تشریفات، تشریفات قانونی 
formality of registration

تشریفات ثبت، مراحل اداری ثبت 
formalization

رسمی سازی،  رسمیت شناســی،  رسمیت بخشی، 
جنبه رسمی دادن

formalized
رسمیت یافته، رسمی شده، دارای جنبه رسمی 

formal logic
منطق صوری 

formal notice
ابالغ رسمی، اخطاریه رسمی، اطالعیه رسمی 

formal organization
سازمان رسمی، تشکیالت رسمی، تشکل رسمی 
formal protest

اعتراض رسمی؛ واخواست رسمی ]حقوق[
formal records

سوابق رسمی 
formal schooling system

نظام تحصیالت رسمی 
form and content

شکل و محتوا، قالب و محتوا؛ ظاهر و باطن
form and substance

ظاهر و باطن، شکل و محتوا 
format

قالب بندی، شکل بندی، فرمت؛ شکل، قالب
formation
تشکیل، شکل گیری، تأسیس؛ تشکل، تشکیالت
formation costs = formation 
expenses

هزینه های تشکیل، هزینه های تأسیس
formation meeting

مجمع عمومی مؤسس؛ جلسه اعالم تشکیل
formation of a cooperative

تشکیل شرکت تعاونی، تأسیس تعاونی 
formation of a reserve fund

تشکیل صندوق ذخیره 
formation procedure 

مراحل تشکیل
formative

تکوینی، هنجاری؛ تعیین کننده، شکل دهنده 
formative evaluation

ارزشیابی تکوینی 
formative period

دوره تکوینی 
formative stages

مراحل تکوین، مراحل شکل گیری
formative years

سال های شکل گیری، سال های تکوین 
former

سابق، قبلی، پیشین، گذشته؛ نخستین )مورد(
former and latter

مورد اولی و مورد دومی، مورد اول و مورد دوم
formerly

پیش از این، سابقًا، پیشتر، قباًل، پیشین
former Ministry of Jihad

وزارت جهاد سابق
form of action

شکل طرح دعوی 
form of admission
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اقرارنامه 
form of proxy

فرم وکالت نامه، برگه وکالت نامه، وکالت نامه
form receipt

قبض پرداخت، فرم وصول، برگه وصول 
forms of review

وسایل جبران خسارت 
formula 

طرح، روش، فرمول، راه حل، قاعده 
formula investing

قواعد سرمایه گذاری
formulating policies

تدوین سیاست ها 
formulation

تدوین، تنظیم؛ صورت پردازی؛ قاعده پردازی
formulation of policy

تدوین خط مشی، تدوین سیاست 
form utility

مطلوبیت شکل و ظاهر 
for-profit

انتفاعی، خصوصی
for-profit business incubator 

مرکز رشد کسب و کار انتفاعی
for-profit company

شرکت انتفاعی، شرکت خصوصی 
for-profit provider 

عرضه کننده انتفاعی، عرضه کننده خصوصی 
for-profit sector

بخش انتفاعی، بخش خصوصی 
for sale

فروشی، برای فروش
for the account

به حساِب
for the occasion

به مناسبتی خاص

fortnight
دو هفته، پانزده روز 

fortnightly
دو هفته یک بار، دو هفتگی، پانزده روزه، نیم ماهه
fortnightly meetings

جلسات دو هفتگی، جلسات دو هفته یکبار
fortune

ثروت، شانس، اقبال، بخت و اقبال، نیک بختی
forty-forty-twenty

قاعده چهل درصد ـ چهل درصد ـ بیست درصد
forum

مجمع، اجالس کارشناســی، کارگاه هم اندیشی، 
تریبون؛ مرجع رسیدگی، دادگاه

forum clauses
شرایط تعیین صالحیت مرجع رسیدگی 

forum shopping
جستجوی مساعدترین دادگاه 

forward agent
کارگزار حمل، نماینده حمل و نقل 

forward buying
پیش خرید 

forward contract
قرارداد سلف 

forward dealing
معامله سلف، بیع سلف 

forward delivery 
تحویل مدت دار 

forwarder
متصدی حمل و نقل، بارفرست، فرستنده بار 

forward exchange
معامله سلف ارز، قرارداد پیش فروش ارز 

forward hedging
پیش فروش تأمینی 

forwarding
حمل و نقل، ارسال، ارسال بار
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forwarding agency
بنگاه باربری، بنگاه یا مؤسســه ارسال کننده بار، 

شرکت حمل و نقل 
forwarding agent
نماینده شرکت حمل و نقل، کارگزار حمل و نقل 
forwarding charges

هزینه های ارسال 
forwarding note

اطالعیه ارسال کاال 
forward integration

ادغام پایین دســت، ادغام با شــرکت بعد از خود، 
ادغام با مابعد، ادغام رو به جلو 

forward-looking
آینده نگر، ناظر به آینده، پیش نگر 

forward market
بازار سلف، بازار پیش فروش 

forward market for loans
بازار وعده ای اعتبار 

forward price
نرخ تحویل ]در بیع مدت دار[

forward purchasing
پیش خرید، خرید سلف، سلف خری 

forward rate
نرخ سلف 

forward sale = forward selling
پیش فروش، فروش ســلف، سلف فروشی، فروش 

مدت دار
forward shifting tax

مالیات انتقالی به مابعد 
forward transaction

معامله سلف، بیع سلف 
found 

پایه ریزی کردن، تأســیس کردن، بنا نهادن، بنا 
کردن؛ قالب ریزی کردن، قالب ریختن

foundation

بنیاد؛ بنیان، شــالوده، زیربنا، پایه ریزی، پی ریزی، 
ایجاد، تأسیس، بنیان گذاری

foundation and basis
پایه و اساس 

foundation directors
اعضای هیأت مؤسس

Foundation for the Oppressed
بنیاد مستضعفان 

foundation meeting
مجمع مؤسس 

foundation members
اعضای مؤسس، بنیان گذاران 

foundation phase
مرحله تأسیس

founded
مستدل، متقن، موجه؛ تأسیس شده 

founder 
پایه گذار، بنیان گذار، مؤسس، بانی

founder assembly
مجمع مؤسس، مجمع هیأت مؤسسان

founder member
عضو مؤســس، عضــو بنیان گــذار، عضو هیأت 

مؤسس
founders’ shares = founders’ 
stocks

سهام مؤسس، سهام مؤسسان
founding

پایه گذاری، بنیان گذاری، تأسیس 
founding father = founder

مؤسس، بنیان گذار، پایه گذار، بانی 
foundress

بنیان گذار )زن(، مؤسس )زن(
four corners

نص سند 
four Ps (4Ps)
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چهار عامل اساســی در بازاریابی به شیوه سنتی 
)شامل محصول، قیمت، مکان و تبلیغ(

fourth estate
مطبوعات 

four unities = unity of title and 
interest

مصادیق اشتراک در مالکیت و منافع 
fraction

فراکســیون؛ بخش، قســمت، جزء؛ شکستگی، 
نقص؛ پاره، خرده

fractionable 
قابل تقسیم 

fractional banking
بانکداری جزئی 

fractional currency
پول خرد، اسکناس ریز

fractional reserve principle
اصل اندوخته کسری، اصل اندوخته جزئی

fractional reserves
اندوخته های جزئی 

Fraction of Cooperative
فراکسیون تعاون ]در مجلس شورای اسالمی[

fragile 
شکننده، ظریف

fragmentation holdings
قطعه قطعه شدن مالکیت

frame of reference
حدود اختیارات

frame-up
دوز و کلک؛ پاپوش، پرونده سازی

framework
چارچوب، مبنا، بستر، ساختار، اساس؛ مالک، معیار
framework agreement

قرارداد مبنا، قرارداد پایه 
framework law

قانون مبنا 
franchise

حق رأی، حق انتخاب؛ امتیاز؛ مصونیت، معافیت؛ 
حق مخصوص، امتیاز فروش، فرانشیز

franchisee
دریافت کننده امتیاز؛ توزیع کننده، نماینده

franchiser
دارنــده حق انحصار، دارنده حــق امتیاز، صاحب 

امتیاز؛ فروشنده
franchise tax

مالیات بر امتیاز 
franchising 
حق امتیاز انحصاری، رهن امتیاز فعالیت تجاری

franchisor
واگذار کننده امتیاز

franked income
درآمد مالیات در رفته 

franked investment income
درآمد سرمایه گذاری معاف از مالیات 

Franz Herman Schulze-Delitzsch 
فرانتس هرمان شولتسه دلیچ

fraternity
برادری، اخوت؛ انجمن اخوت 

fraud 
کالهبرداری، تقلب، شیادی؛ غبن، تدلیس ]حقوق[
fraudster 

کالهبردار، شیاد، متقلب
fraudulence

تقلب، کالهبرداری، شیادی
fraudulent

متقلب، کالهبردار، شیاد؛ تقلبی، جعلی، ساختگی، 
دروغین؛ شیادانه، متقلبانه، مزورانه

fraudulent advisor
مشاور متقلب 

fraudulent alienation
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خیانت در امانت؛ اختالس
fraudulent bankrupt

ورشکسته به تقلب
fraudulent bankruptcy

اعالن ورشکســتگی دروغین، ورشکســتگی به 
تقلب 

fraudulent competition
رقابت نامشروع، رقابت دروغین، رقابت کاذب

fraudulent conveyance 
معامله به قصد فرار از دین، معامله به قصد اضرار 

غیر ؛ واگذاری به قصد فریب کاری
fraudulent entry

قلم ثبت نادرست
fraudulent intent

قصد فریب، قصد خدعه، قصد کالهبرداری
fraudulent means

راه های تقلب و حیله گری
fraudulent transaction

معامله تقلبی 
fraudulent transfer

انتقال جعلی، واگذاری ساختگی 
free

آزاد؛ رایگان، مجانی؛ مختار، مستقل؛ آزاد کردن، 
رهانیدن؛ مفت و مجانــی، مفتی، مفت، بدون 

هیچ هزینه ای
free agent

فعال مایشاء، آدم فارغ البال 
free and clear

آزاد و بالمانع 
free banker

بانکدار آزاد 
free banking

بانکداری رایگان 
free capital

سرمایه آزاد 

free capital goods
کاالی سرمایه ای آزاد 

free competition
رقابت آزاد 

free consultancy
مشاوره آزاد

free currency
پول قابل تبدیل، پول آزاد

free depreciation
استهالک آزاد

freedom 
آزادی

freedom from fear and want
رهایی از ترس و فقر 

freedom of action
اختیار عمل، آزادی عمل

freedom of assembly = freedom 
of association

آزادی اجتماعات، آزادی تجمع 
freedom of belief

آزادی عقیده 
freedom of choice

آزادی انتخاب، حق انتخاب
freedom of entry

آزادی ورود، ورود آزاد؛ آزادی ورود برای همه
freedom of expression

آزادی بیان 
freedom of information

جریان آزاد اطالعات، آزادی یا حق دسترســی به 
اطالعات )دولتی(، آزادی گردش اطالعات 

freedom of meeting
آزادی اجتماعات، آزادی تجمعات

freedom of speech
آزادی بیان، آزادی کالم 

freedom of the press
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آزادی مطبوعات 
freedom of thought

آزادی اندیشه 
free economy

اقتصاد آزاد
free enterprise

بنگاه اقتصادی آزاد، کسب و کار آزاد
free enterprise system

آزادی فعالیت اقتصادی، نظام تجارت آزاد
free entry

ورود آزاد بنگاه ها به بخش صنعت؛ ورود رایگان، 
بدون ورودیه، بدون حق ورودیه

free exchange
مبادالت آزاد، مبادله آزاد، تبادل آزادانه

free farm price trend
روند آزادی قیمت محصوالت کشاورزی 

free flow of trade
جریان آزاد تجارت 

free for all 
آزادی ورود برای همگان

free-for-all
الم شنگه، قشقرق، هرکی هرکی 

free from particular average
معاف از جبران خسارت جزئی 

free goods
کاالی آزاد؛ کاالی رایگان

free-handed
دست و دل باز، خراج، سخاوتمند، سخی

freehold
ملک طلق، ملــک بدون قید و شــرط، مالکیت 

مطلق 
freeholder

ملک مطلق، مالک تام 
free labor

کارگر آزاد، کار آزاد

free labor market
بازار کار آزاد

freelance
مستقل، آزاد؛ غیر وابسته؛ مستقل کار کردن، برای 

خود کار کردن؛ قرارداد کار معین 
freelance journalist

روزنامه نگار مستقل 
freelancer

آزاد، مستقل ]نویسنده، طراح، ...[
free life-insurance

بیمه عمر رایگان 
free-list

صورت کاالهای معاف از مالیات 
freeloader 

مفت خور، انگل ]آدم[
freely

آزادانــه، با طیب خاطر، بدون قیــد و بند؛ رک و 
صریح 

freeman
فرد بهره مند از حقوق مدنی، شهروند آزاد، شهروند 

افتخاری
freeman of a city

تابعیت افتخاری یک کشور 
free market

بازار آزاد
free market economy

اقتصاد بازار آزاد 
free market principles 

اصول بازار آزاد، اصول حاکم بر بازار آزاد
freemasonry

فراماسونری؛ همبستگی، تفاهم، همفکری 
free migrants

مهاجران آزاد
free of all average

معاف از هر گونه جبران خسارت 
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free of charge
رایگان، مجانی، بالعوض، بدون هیچ هزینه ای

free of commission
بدون کارمزد 

free of income tax
معاف از مالیات بر درآمد، بدون مالیات بر درآمد

free of interest
بدون بهره، بدون ربا

free-of-interest loan
وام بدون بهره، قرض الحسنه

free of tax
معاف از مالیات

free pardon
عفونامه، عفو ]حقوق[

free pass
کارت افتخاری، بلیت مجانی 

free port
بندر آزاد 

free reserves
اندوخته های آزاد، ذخایر آزاد

free rider
بهره بردار بی هزینه، مفت بر، رایگان سوار، طفیلی

free riding
استفاده رایگان از حقوق مالکیت فکری دیگران، 

مفت بری، رایگان سواری، طفیلی گری
free-riding 

مفت بری،  مفت ســواری،  رایــگان،  بهره برداری 
سواری مفت و مجانی

free sample
نمونه مجانی، نمونه رایگان، اشانتیون

free shop
فروشگاه بدون گمرک )و مالیات(

free surplus
سود مازاد قابل تقسیم 

free-thinker

آزاد اندیش 
free-thinking

آزاد اندیشی
free trade 

تجارت آزاد 
free trade agreement 

موافقت نامه تجارت آزاد
free trade area

ناحیه آزاد تجاری، منطقه تجارت آزاد 
free-trade policy

سیاست مبادله آزاد، سیاست تجارت آزاد
free trader

بازرگان آزاد، سوداگر آزاد؛ طرفدار تجارت آزاد 
free trade regime

نظام تجارت آزاد 
free trade zone

منطقه آزاد تجاری
free trial 

نمونه آزمایشی مجانی 
free variable

متغیر آزاد 
free-vote

رأی آزاد، رأی مستقل 
free-will

اختیاری، ارادی، داوطلبانه؛ اختیار
free world

جهان آزاد 
freeze

بســتن، مســدود کردن؛ جلوگیــری از افزایش 
)دستمزدها و...(، بلوکه کردن، ثابت نگهداشتن؛ 
فریز کردن، یخ زدن، یخ بستن، منجمد کردن
freeze period

دوره تثبیت 
freezing

مســدود کــردن، بلوکه کــردن، بســتن، ثابت 
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نگهداشتن؛ انجماد؛ منجمد کردن
freight

باربری، حمل و نقل؛ کرایه حمل بار؛ بار، محموله 
freight absorption

فروش بدون افزودن هزینه تحویل 
freight charges

کرایه حمل بار 
freight collect

دریافت هزینه حمل در مقصد 
freight company

شرکت حمل کاال 
freight indemnity

تضمین پرداخت هزینه حمل 
freight infrastructure

زیرساخت حمل و نقل، زیرساخت باربری
freightliners
شرکت های رابط بین حمل و نقل جاده ای و ریلی
freight manifest

اعالمیه حمل 
freight rate

نرخ کرایه، نرخ حمل و نقل 
freight yard

انبار کاال 
French leave

غیبت غیر مجاز؛ جیم شدن )از کار(
frequency

فراوانی، تکرار، بسامد، کثرت وقوع 
frequency chart

نمودار فراوانی 
frequency curve

منحنی فراوانی
frequency distribution

توزیع فراوانی
frequency table

جدول فراوانی

frequent buyer
خریدار پر و پا قرص، خرید کننده دائمی 

frequently-asked
پرسش پر تکرار

fresh
تازه، نو، تر و تازه؛ شاداب، با طراوات؛ شیرین ]آب[
fresh-cut 

تازه چین، تازه چین شده ]میوه و سبزی[
fresh-cut consumption 

تازه خوری سبزیجات 
fresh-cut produce

محصوالت  تازه چیــن،  کشــاورزی  محصوالت 
تازه چین شده

fresher
تازه وارد؛ سال اولی، دانشجوی سال اول

freshness
تازگی، طراوت، شادابی 

fresh-picked consumption 
تازه خوری میوه جات 

fresh thinker
نو اندیش 

fresh thinking
نو اندیشی

fresh vegetables
تره بار، سبزیجات تازه

fresh water fishery cooperatives
تعاونی های صیادی آب شیرین 

fresh weight 
وزن تر، وزن تازه ]میوه و سبزی[

friction
اصطکاک، برخورد 

frictional unemployment
بیکاری عارضی

friday market
جمعه بازار 
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friendly advisor
مشاور صمیمی

friendly nations
کشورهای دوست، ملت های دوست 

friendly society
شــرکت تعاونی همیــار، انجمن یــاران، کانون 

همیاری
friendship

دوستی، دوستانه 
fringe banking 

عملیــات بانکی حاشــیه ای، عملیــات بانکی در 
مؤسسات مالی غیر بانکی 

fringe benefits
فوق العاده مزایای شــغلی، مزایای شغلی؛ مزایای 

فرعی، مزایای جنبی 
fringe group

گروه فرعی، گروه جنبی
fringe issues
مسائل جزئی ]در قرارداد کارگری[، مسائل فرعی
from within the membership

از بین خود اعضا
front

خــط مقــدم، جبهه؛ ســر پوش، پوشــش برای 
فعالیت های غیرقانونی

front-door operation
تأمین مالی مستقیم 

front end fee
پیش پرداخت کارمزد 

front end loading
تســویه تنزیلی، پرداخت بهــره در ابتدای دوره، 

پرداخت پیشکی بهره 
front end loan plan

طرح وام آزاد بدون محدودیت 
frontier

مرز، سرحد؛ ناحیه مرزی 

frontiers
تازه ها، تازه ترین یافته ها، آخرین کشفیات؛ مرزها، 

سرحدات
frontiersmen

مرزنشینان
frontiersmen cooperatives = 
border-dwellers cooperatives

تعاونی های مرزنشینان 
frontline

خط مقدم )جبهه(، حدود و ثغور
frontline manager

مدیر عملیاتی
front-line workers

کارکنان خط مقدم؛ کارگزاران خدمت در مناطق 
روستایی، کارگزاران خط مقدم 

front loading
پیش اندازی

front man
پیش کســوت، ریش ســفید؛ مجــری )رادیــو و 
تلویزیون(؛ شاهد حرفه ای؛ طرف صوری معامله 
front money

پیش پرداخت، پیش قسط
front-of-house

امور مشتریان 
front organization

سازمان پوشش دهنده )اعمال غیر قانونی(
front page

صفحه اول 
front runner

پیشرو، پیشگام، طالیه دار؛ نفر اول ]در انتخابات[، 
شانس اول، پیشتاز )انتخابات(

fronts man
دکه دار 

frozen
مسدود، بســته شــده؛ غیر قابل تبدیل و تغییر؛ 
مسدود شــده، بلوکه شده، ضبط شده؛ یخ زده، 
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فریز شده، منجمد شده
frozen account

حساب مسدود 
frozen asset

دارایی مسدود، دارایی راکد، دارایی غیر فعال 
frozen assets

وجوه کنار گذاشته شده؛ دارایی های بلوکه شده
frozen credit

اعتبار مسدود، اعتبار بلوکه شده 
frozen foods

غذاهای یخ زده 
fruit and vegetable cooperative

تعاونی تره بار، تعاونی میوه و سبزی
fruit and vegetable growers as-
sociation

تشــکل تولیدکننــدگان میوه و ســبزی، انجمن 
تولیدکنندگان میوه و سبزی

fruit and vegetable market
بازار میوه و تره بار، میدان میوه و تره بار

fruit farm 
باغ میوه

fruit farmer
باغ دار، میوه کار 

fruit farming
باغ داری، میوه کاری 

fruitful 
پر ثمر، پر بار، پر حاصل، حاصل خیز، سودمند 

fruitful solution
راه حل نتیجه بخش

fruit growers
میوه کاران، تولیدکنندگان میوه 

fruit-growers cooperatives
تعاونی های میوه کاران، تعاونی های تولیدکنندگان 

میوه
frustrate

منتفــی کردن ]قــرارداد[؛ خنثی کــردن، بی اثر 
کردن؛ ناکام گذاشــتن؛ نا امید کردن، مأیوس 

کردن، سرخورده کردن، نقش بر آب کردن
frustrated

غیر قابل اجرا، منتفی ]قرارداد[؛ سرخورده، مأیوس، 
ناکام؛ عبث، بی حاصل، بی نتیجه

frustration
ســرخوردگی، یأس، نومیــدی؛ انتفــا ]حقوق[؛ 

شکست؛ بی اثر ساختن، عقیم گذاردن
frustration of adventure

خنثی شدن قهری 
frustration of contract

توقف قرارداد، منتفی کردن قرارداد
fuel cooperatives

تعاونی هــای سوخت رســانی، تعاونی های تأمین 
سوخت 

fuel saving
صرفه جویی در سوخت 

fuel-saving
سوخت اندوز؛ صرفه جویی در سوخت

fugitive
فراری، متواری

fulfil = fulfill
انجــام دادن، وفــا کــردن، ایفا کــردن، تحقق 
بخشیدن، محقق ساختن، اجرا کردن؛ برآوردن، 

مستجاب کردن، استجابت کردن
fulfilled

تحقق یافته، محقق شــده، انجام شــده، به ثمر 
رسیده

fulfillment
ادا، انجام، اجرا، اِعمال، ایفا؛ رضایت، خرســندی؛ 

برآوردن، وفا کردن
fulfillment of obligations

اجرای تعهدات، ایفای تعهدات، وفای به عهد
full
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پــر، کامل، تمام، جامع، تمام عیــار، حداکثر، تام، 
تامه

full age
 of سن رشد، ســن قانونی؛ بالغ ]با حرف اضافه

در ابتدا[
full age of maturity

سن بلوغ
full and absolute powers 

اختیارات تام و مطلقه 
full and open competition

رقابت کامل و آزاد 
full authority

اختیار تامه، اختیار تمام، اختیار کامل
full-authorized 

تام االختیار
full-authorized representative

نماینده تام االختیار
full-bodied money

پول تمام عیار 
full capacity

حداکثــر ظرفیت، ظرفیت کامــل؛ صالحیت تام 
]حقوق[

full career
اوج موفقیت 

full consent 
رضایت کامل، رضایت تامه 

full cost pricing
قیمت گذاری برپایه هزینه کامل 

full day
روز پرمشغله، روز پرکار

full discharge
تصفیه کامل )بدهی(، پرداخت کامل 

full enjoyment
تصرف کامل 

fullest form of participation

کامل تریــن وجــه مشــارکت، کامل تریــن نوع 
مشارکت، مشارکت به معنای واقعی 

full-fat
پرچربی، پرچرب

full-fledged 
تمام عیار، تمام و کمال، کامل، بی کم و کاست

full-fledged cooperative
تعاونــی واقعی، تعاونی کامــل، تعاونی به معنای 

واقعی 
full-grown

بالغ، بزرگ 
full lot = round lot

سهم کامل
full majority

اکثریت تامه، اکثریت تام 
full member

عضو ثابت، عضو تمام وقت، عضو پیوسته 
full membership

عضویت تامه، عضویت کامل
full name

نام و نام خانوادگی، اسم کامل 
full-paid shares

سهام تأدیه شده 
full partner

شریک ضامن؛ شریک کامل، شریک تمام عیار
full power

اختیار تام، اختیار مطلق، اختیار کامل
full power of attorney

وکالت عام، وکالت بالعزل
full realization

تحقق کامل 
full repayment

بازپرداخت کامل 
full right of use
تمتع کامل، حق تصرف کامل، حق انتفاع کامل 
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full rights
حقوق کامل، حق و حقوق کامل 

full session
جلسه با حد نصاب کامل 

full settlement
تسویه کامل، واریز تمام حساب 

full stretch
تمام قوا، تمام توان، با تمام وجود 

full text
نص کامل، متن کامل 

full-time
تمام وقت 

full-time employee
کارمند تمام وقت، نیروی تمام وقت

full-time membership
عضویت تمام وقت، اعضای تمام وقت 

full-timer
کارگر یا کارمند تمام وقت، نیروی تمام وقت 

full-time worker
کارگر تمام وقت

full title
حق مالکیت کامل 

fully-authorized
تام االختیار، بالعــزل، دارای اختیار کامل، مختار 

بالمنازع
fully-authorized

دارای اختیار کامل، مختار بالمنازع
fully-authorized delegation

نمایندگی تام االختیار، نمایندگی بالعزل
fully automated 

کاماًل خودکار، تمام خودکار
fully committed

کاماًل پای بند، پای بندی کامل 
fully-developed cooperatives

تعاونی های کاماًل توسعه یافته 

fully invested
سرمایه گذاری کامل 

fully paid = fully paid up
تأدیه، تأدیه شده، پرداخت کامل، تسویه شده 

fully-paid shares
ســهام تمامًا پرداخت شده؛ ســهام تصفیه شده، 

سهام تأدیه شده 
fully-qualified

جامع الشرایط، واجد همه شرایط الزم
fumigation

دود دادن، دودی کردن، تدخین 
fumigation certificate

گواهی ضد عفونی )کاالهای کشاورزی(
function

کارکرد، وظیفه؛ نقش، عمل؛ تابع؛ کار ویژه
functional 

کارکردی؛ تابعی؛ تخصصی، وظیفه ای 
functional analysis

تحلیل کارکردی
functional area

حوزه کارکردی، حوزه وظیفه ای 
functional behavior

رفتار کارکردی؛ رفتار تابعی 
functional departmentalization 

تقسیم بندی تخصصی وظایف 
functional director

مدیر کارآمد 
functional distribution

توزیع مبتنی بر عوامل تولید 
functional distribution of income

توزیــع کارکردی درآمد، توزیع درآمد بر حســب 
کارکرد 

functional finance
مالیه کارکردی؛ سیاست مالی تثبیت اقتصاد 

functional integration approach
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رویکرد یکپارچه کارکردی 
functional literacy

سواد آموزی تابعی 
functional management

مدیریت وظیفه ای 
functional model

الگوی کارکردی 
functional organization

سازمان تخصصی، سازمان کارکردی
functional region

منطقه کارکردی
functional rules

قواعد کارکردی
functional staff

ستاد تخصصی
functional supervision

سرپرستی تخصصی، نظارت تخصصی
functionaries

عوامل اجرایی؛ کارکنان، کارمندان، حقوق بگیران، 
کارگزاران، نیروها، عوامل 

functionary
حقوق بگیر، کارمند؛ مأمور

functioning
فعال، دایر؛ کارکرد

functioning store
فروشگاه فعال، فروشگاه دایر 

functions of money
کارکردهای پول، کارویژه های پول

functions of production
کارکردهای تولید، عوامل تابع تولید 

fund
وجه، ســرمایه؛ صندوق؛ تنخواه؛ ســهام قرضه 
دولتی؛ تأمین کردن وجه یا ســرمایه یا اعتبار؛ 

وجوه ]در جمع[
fund accounts

حساب های تنخواه، حساب های صندوق 
fundamental

اساسی، بنیادین، ماهوی
fundamental freedoms

آزادی های اساسی
fundamental human rights

حقوق اساسی بشر 
fundamentalism

بنیادگرایی، اصول گرایی
fundamentalist

بنیادگرا، اصول گرا
fundamental principles

اصول بنیادین 
fundamental principles and 
rights at work

اصول و حقوق اساسی کار 
fundamental question

پرسش اساسی، مسأله ماهوی
fundamental research
تحقیق بنیادی، پژوهش بنیادی، تحقیقات بنیادین
fundamental rights

حقوق اساسی
fundamental shift

تغییر رویه بنیادین، تغییر جهت اساسی 
fundamental values

ارزش های بنیادین 
fund asset

دارایی صندوق 
fund collecting

جمع آوری وجوه 
funded

با پشــتوانه، دارای پشتوانه، پشــتوانه دار؛ تأمین 
اعتبار شده؛ مستمر

funded debenture interest
بهره پرداختی به صورت اوراق قرضه 
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funded debt
قرض پشــتوانه دار، وام تنخــواه دار؛ بدهی فاقد 

سررسید؛ دین دارای وجه الضمان 
funded property

ملک داری پشــتوانه؛ اموال دارای عایدی، اموال 
درآمدزا

funded reserve
اندوخته دارای پشتوانه، اندوخته مستمر 

funders
حامیان مالی، تأمین کنندگان مالی 

fund flow
گردش وجوه 

fund flow statement
صورت وضعیت گردش وجوه 

fund holder
دارنده سهام قرضه دولتی، سهامدار قرضه دولتی 
funding

تأمین هزینه، تأمیــن بودجه، تأمین اعتبار، تأمین 
سرمایه، تأمین وجه

funding agency
بنــگاه تأمین کننده بودجه، مؤسســه تأمین کننده 

اعتبار
funding certificate

گواهینامه تأمین وجه از راه قرضه 
funding from 

با حمایت مالی از سوِی، با پشتیبانی مالی ]با واژه 
with در ابتدا[

funding loan
وام تهیه و تأمین وجه 

funding sources
منابع تأمین اعتبار 

fund in trust
وجه امانی 

fund-raising
جذب سرمایه، جذب اعتبار؛ اعتبارسازی، افزایش 

سرمایه؛ تأمین وجه، تأمین اعتبار

fund release
واگذاری اعتبار 

funds
منابع مالی، وجوه مالی، وجوه ســرمایه ای؛ وجوه 

اعتبارات؛ صندوق ها ]مالی[؛ وجوه
funds and liabilities

دارایی ها و دیون 
funds brokerage

کارسازی اعتبارات 
funds flow

جریان وجوه، گردش وجوه 
funds received

وجوه دریافتی 
funds reserved = reserved funds

وجوه ذخیره، وجوه احتیاطی
funds statement

صورت حساب وجوه، صورت وجوه 
fund statement

صورت دخل و خرج وجوه 
funds transfer

انتقال سرمایه، انتقال وجوه 
fund surplus

مازاد صندوق
fund transfer = transfer of fund 

انتقال وجوه؛ انتقال وجه 
fungicide

قارچ کش، ضد قارچ
funk money

پول فّرار، پول ترساننده
funny

مفرح، سرگرم کننده، بامزه؛ مضحک، مسخره 
funny business

کارهای مشکوک 
funny money

پول ناجور
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furnished flat
آپارتمان مبله 

furnishings
اسباب و اثاثیه، لوازم و تجهیزات 

furniture
اسباب و اثاثیه منزل

furniture of pocket
پول موجود در جیب 

furrow
شیار؛ شیار زدن، شخم زدن 

furrow irrigation
آبیاری نشتی 

furtherance
پیشبرد، تسهیل، ارتقا 

further detention
تمدید مدت بازداشت

further education 
آموزش عالی، تحصیالت تکمیلی

furthermost
منتهی الیه، دورترین، بیشترین 

furthest = farthest
دورترین 

fusionist
طرفدار ائتالف، ائتالف گرا

future
آینده، آتیه، آتی 

future goods
کاالهای مشمول بیع سلف 

futures 
معامالت آتی، معامالت سلف، بیع سلف

futures contract
قرارداد ناظر به آینده، قرارداد سلف، قرارداد آتی

futures market
بــازار معامالت آتی، بازار نســیه، بــازار کاالی 

وعده ای، بازار )خرید و فروش( سلف 

futures rates
نرخ های سرقفلی

futures sales
فروش های سلف

futures studies
آینده پژوهی؛ مطالعات آینده نگر

futures trades
معامالت سلف 

futures trading law
قانون معامالت سلف 

futures transactions
معامالت سلف 

futures transactions law
قانون معامالت سلف 

futurism 
آینده گرایی، آینده نگری، آینده پژوهی

futurist 
آینده گرا، آینده نگر؛ آینده پژوه

futurology 
آینده شناسی

fuzzy logic
منطق فازی، منطق تشکیکی، منطق امکان

fuzzy logic-based 
مبتنی بر منطق فازی

fuzzy theory
نظریه فازی

fuzzy thought
تفکر فازی 
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گابریل آلفونس دو ژاردن
gadget

وسیله، ابزار
gage 

وثیقه، گرویی؛ تعهد، شــرط بندی؛ اندازه گرفتن؛ 
گرو گذاشتن، به ودیعه گذاشتن، وثیقه گذاشتن
gain 

نفع، عایدی، صرفه؛ سود )غیر عملیاتی(؛ به دست 
آوردن، کســب کردن، تحصیل کردن؛ کسب، 

تحصیل
gainful

پرسود، پرصرفه، سودده، سودآور
gainful employment

اشتغال سود آور، اشتغال سودمند، شغل پردرآمد 
gainful undertaking

معامله یا کسب پرسود 
gainings
عایدات، عواید، عایدی؛ منافع، سودها؛ دستاوردها
gainless

بی سود، بی منفعت، بدون فایده، بی فایده
gains from trade

منافع حاصل از تجارت 
gain-sharing

تسهیم ســود با کارگران؛ شریک کردن در سود؛ 
تسهیم منافع 

gain time
وقت کشــی کردن، معطل کردن، دســت دست 

کردن، طفره رفتن؛ زمان خریدن
gale

پرداخت قسطی، اجاره قسطی
galloping inflation

تــورم غیر قابل مهار، تورم بی رویه، تورم افســار 
گسیخته، تورم تازنده 

gallup
نظرخواهی، نظرسنجی 

Gallup
مؤسسه نظرسنجی گالوپ

gallup poll
نظرسنجی، سنجش افکار عمومی
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gambling
قماربازی 

game laws
قانون و مقررات شکار

game-license
پروانه شکار، جواز شکار 

game of chance
بازی بخت و اقبال 

game park = game reserve = 
game preserve

منطقه حفاظت شده 
game theory

نظریه بازی 
gaming

بازی آموزشی 
gaming tax

مالیات بازی
Gandhian model

الگوی گاندی
gangster

تبهکار، گانگستر
gaoler = jailer

زندانبان
gaol = jail

زندان، محبس، حبس
gap
شکاف، فاصله، تفاوت، فرق فاحش، اختالف، خأل
gap analysis

تجزیه و تحلیل شکاف، تحلیل شکاف
gap financing

وام واسطه
gap in the law

خأل قانونی، نقص در متن قانون 
gap management

مدیریت شکاف

garage
گاراژ، پارکینگ

garage sale
حراج لوازم دست دوم 

garbage
پسماند، پسمانده )غذا(، آشغال، زباله 

garbage-can
سطل آشغال، ظرف آشغال، سطل زباله 

garden
باغچه، باغ، باغ خانگی 

garden city = garden suburb
باغشــهر، شهرک ویالیی، شهرک با فضای سبز، 

منطقه پر آب و درخت 
gardener = orchardist

باغبان 
gardening

باغبانی، سبزی کاری 
gardening tools

وسایل و ابزار باغبانی 
gardens

پارک، باغ ملی، منطقه سرسبز؛ باغچه ها؛ باغات، 
بوستان

garment industry
صنعت تولید پوشاک، صنعت پوشاک

garner
انبار حبوبات، کاهدان، انبار غله، انبار ذخیره غالت 

یا علوفه
garnisher
بستانکاری که مال بدهکار را توقیف کرده است 
gas station 

پمپ بنزین
gas supply 

گازرسانی، تأمین گاز
gate keeper

دروازه بان ]مدیریت اطالعات[
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gate keeping
دروازه بانی ]مدیریت اطالعات[

gatherer
مأمور وصول، جمع آوری کننده، گردآورنده

gathering
تجمع، گردهمایی؛ گرد آوری، جمع آوری؛ برداشت 

)محصول(؛ استحصال )آب(
GATT

گات، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
gauge = gage

اندازه گرفتن؛ نمونه، اندازه؛ الگو
gazette

روزنامه )رسمی(، نشریه رسمی 
gearing

تطبیق تولید و تقاضا؛ میزان اتکا به وام 
gearing ratio

نسبت تطبیق؛ نسبت تعهد 
gear shifting

تغییر روش، تغیر سیاست 
geffen goods

کاالهای پَست؛ کاالهای خارج از قانون تقاضا 
gendarme

ژاندارم 
gendarmerie

ژاندارمری 
gender

جنسیت 
gender analysis

تجزیه و تحلیل جنسیتی، واکاوی جنسیتی 
gender bias

سوگیری جنسیتی 
gender-biased

دارای سوگیری جنسیتی
gender development index (GDI)

شاخص توسعه جنسیتی

gender difference
تفاوت جنسیتی

gender discrimination
تبعیض میان زن و مرد، تبعیض جنسیتی

gender division of labor
تقسیم کار بر مبنای جنسیت

gender empowerment
توانمندسازی جنسیتی

gender equality
برابری جنسیتی، مساوات جنسیتی

gender inequality
نابرابری جنسیتی، تبعیض میان جنسیت ها 

gender mainstreaming 
لحاظ سازی مقوله جنسیت 

gender-neutrality
بی طرفی جنسیتی

gender-responsive
حساس به مقوله جنسیت

gender-sensitive planning
برنامه ریزی حساس به جنسیت

gender sensitization
حساس سازی جنسیتی

genealogy tree
شجره نامه 

general acceptance
قبولی نویسی بی قید و شرط 

general account
حساب عام، حساب اعتباری کل 

general accountant
حسابدار کل 

General Accounting Office
)GAO( اداره حسابداری عمومی

general accounts
حساب های عام، حساب های عمومی 

general act
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سند عمومی، قرارداد عمومی، قانون عمومی
General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT)

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات
general assembly

مجمع عمومی
general assembly interval

فاصله زمانی بین جلسات مجمع عمومی
general assembly meeting

جلسه مجمع عمومی
general assembly minutes

دفتر صورت جلسات مجمع عمومی
general attorney

دادستان کل
general auditing

حسابرسی عمومی، ممیزی کل 
general auditor

حسابرس کل، ممیز کل، سرممیز
general average loss

میانگین زیان کلی، میانگین خسارت کلی
general balance sheet

ترازنامه کلی
general body

مجمع عمومی
general body of creditors

مجمع عمومی بستانکاران 
general body of members

مجمع عمومی اعضا؛ کلیه اعضا
general cargo

کاالی متفرقه، کاالی عمومی 
general census

سرشماری عمومی 
general circular

بخشنامه عمومی
general clauses

شرایط عمومی ]در قرارداد...[
general comptroller

بازرس کل، سرممیز؛ مقام ناظر عام
general conditions

شرایط عمومی 
general conditions of contract

شرایط عمومی قرارداد
general considerations

کلیات، مالحظات عمومی
general contractor

پیمانکار عمومی 
general contract provisions

شــرایط قرارداد عمومی، شرایط عمومی قرارداد؛ 
مفاد کلی قرارداد

general control
نظارت عمومی

general cooperative law
قانون عمومی تعاون 

general coordination
هماهنگی عمومی

general counsel
مشاور عمومی

general creditor
بستانکار عادی 

general demoralization
تضعیف روحیه عمومی، یأس و نومیدی همگانی 
general department = general 
administration

اداره کل 
general depositary

سپرده نگهداری عمومی
general development

توسعه عمومی
general directions = general 
guidelines
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دستورالعمل های عمومی
general distrust

بی اعتمادی عمومی
general education

آموزش عمومی، آموزش همگانی
general education program

برنامه آموزش عمومی
general elections

انتخابات عمومی، انتخابات سراسری
general endorsement

ظهرنویسی کلی، پشت نویسی فاقد ذکر نام حامل 
general equilibrium

تعادل عمومی
general expense = general ex-
penditure

هزینه عمومی؛ هزینه های عمومی ]در جمع[
general federation

فدراسیون کل، اتحادیه عمومی 
general fund

صندوق وجوه عمومی، صندوق کل 
general goals

اهداف عمومی
general government administra-
tion

اداره امور عمومی دولت 
general grant

بخشش عمومی
general headquarters

ستاد کل، ستاد مرکزی
general index

شاخص کل، شاخص عمومی
general instructions

دستورالعمل های کلی؛ رهنمودهای عمومی
generality

عمومیت، اکثریت؛ جامعیت؛ قسمت اعظم

generality of provisions
عمومیت شرایط

generalizability
تعمیم پذیری، قابلیت تعمیم

generalizable
تعمیم پذیر، قابل تعمیم

generalization
تعمیم، تعمیم دادن، عمومیت دادن، همگانی سازی، 

عمومیت بخشی 
generalized

عمومی، همگانی؛ تعمیم یافته؛ رایج 
generalized structure

ساختار عمومی 
generalized system of preference

نظام عمومی ترجیحات 
general journal

دفتر روزنامه عمومی
general knowledge

علم اجمالی، شــناخت اجمالی؛ معلومات عمومی، 
اطالعــات عمومی، دانش عمومی، شــناخت 

عمومی، معرفت عام
general law on cooperatives

قانون عمومی شرکت های تعاونی 
general ledger

دفتر کل 
general lien

حق تصرف کلی؛ امتیاز عمومی
general linear model

الگوی خطی عمومی
generally-accepted

پذیرفته شده، مورد پذیرش عموم، دارای مقبولیت 
عام 

generally accepted auditing 
standards (GAAS)

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 
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general management company
شــرکت ســرمایه گذاری آزاد، شــرکت عمومی 

سرمایه گذاری 
general manager = director-
general

مدیرکل 
general meeting

مجمــع عمومی؛ جلســه عمومــی، گردهمایی 
عمومی، همایش عمومی

general meeting of shareholders
مجمــع عمومی ســهامداران، مجمــع عمومی 

صاحبان سهام 
general merchandise

کاالهای عمومی
general mortgage

گروی عمومی
general offences

تخلفات عمومی
general office

دفتر مرکزی، اداره مرکزی، اداره کل 
general partner

شریک ضامن، شریک فعال 
general partnership

شرکت تضامنی )نامحدود(
general plan

طرح کالن، برنامه جامع 
general planning

برنامه ریزی کالن، برنامه ریزی عمومی 
general power = full power of 
attornies

وکالت تام االختیار 
general price level

سطح عمومی قیمت ها 
general programs

برنامه های عمومی

general property tax
مالیات بر امالک، مالیات بر کل دارایی

general provisions
ضوابط و شرایط عمومی

general public
عامــه مردم، عموم مردم، عامه ملت، قاطبه ملت، 

جماعت، توده مردم
general purpose = all-purpose

همه منظوره 
general registrar

رییس کل ثبت شــرکت ها؛ رییس کل امور ثبت و 
نظارت )تعاونی ها(

general reserves
ذخایر عمومی، اندوخته های احتیاطی 

general rule
قاعده عمومی، اصل کلی، قاعده کلی؛ ضابطه

general rules
مقررات عمومی، قواعد همگانی؛ احکام عامه

general sales tax
مالیات بر فروش کلی و جزئی، مالیات بر مصرف 

کلی و جزئی
general session

جلسه عمومی، نشست عمومی
general staff

ستاد کل، ستاد مرکزی
general stock

سهام معمولی، سهام عادی 
general strike

اعتصاب عمومی
general systems theory

نظریه عمومی نظام ها 
general tariff

تعرفه عمومی
general theory

نظریه عمومی، نظریه عام
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general triaining
آموزش عمومی

general verdict
حکم عمومی

generate 
تولید کردن، به وجــود آوردن، ایجاد کردن، خلق 

کردن، پدید آوردن
generating interest

ایجاد عالقه، عالقه مندسازی 
generating wealth 

تولید ثروت، ثروت سازی
generation 

تولید، ایجاد، زایش؛ نسل
generation gap

شکاف نسلی، شکاف بین دو یا چند نسل، شکاف 
بین نسلی 

generation of capital
تولید سرمایه، سرمایه سازی 

generation of employment
ایجاد اشتغال، تولید شغل، شغل آفرینی 

generative
تولیدکننده، مولد، زاینده 

generator
زاینده، زایا، مولد؛ مبتکر، خالق؛ ژنراتور، دستگاه 

مولد برق
generic

عمومی، کلی؛ ژنریک 
generic commodities

کاالهــای عمومی، کاالهای بدون نام و نشــان 
تجاری 

generic competitive strategy
راهبرد عمومی رقابتی 

generosity
بخشندگی، بخشش، گشاده دستی، بلندنظری

generous

بخشنده، سخی، سخاوتمند، بلندنظر، واالهمت 
generous schemes

طرح های سخاوتمندانه 
genetic 

ژنتیک، ژنتیکی، ارثی؛ تکوینی 
genetically-manipulated

دستکاری شده ژنتیکی
genetically-modified (GM)

اصالح شده ژنتیکی، اصالح ژنتیک شده
genetic modification

اصالح ژنتیکی
Geneva Round

دور مذاکرات ژنو
Geneva Trade Conference

کنفرانس تجارت ژنو
gentleman farmer

ارباب، مالک، زمین دار 
gentleman’s agreement 

قول مردانه، قول و قرار شرافتمندانه 
gentle slope

شیب مالیم
gentrification

نوســازی، ارتقا، اعیانی سازی، مدرن کردن ]خانه، 
محله[

gentry
ثروتمنــدان، متمولین، طبقه مرفــه؛ زمین داران، 

مالکان 
genuine cooperative

تعاونــی واقعی، تعاونی اصیــل؛ تعاونی به معنای 
واقعی

genuine hardship
ُعسر و َحَرج

geocentrism
مرکزگرایی

geographic area
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حوزه جغرافیایی
geographic information system 
(GIS)

نظام اطالعات جغرافیایی 
geography of tourism

جغرافیای گردشگری
geologist

زمین شناس
geology

زمین شناسی
geopolitical 

ژئوپلیتیکی
geopolitics 

جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک
geotourism

زمین ـ گردشــگری، جغرافیاگردی، ژئوتوریسم، 
زمین گردی

geriatric health centre
مرکز بهداشت و درمان سالمندان 

geriatrician 
پزشک سالمندان 

geriatrics 
پیری پزشکی، سالمند پزشکی

German Agency for Technical 
Cooperation (GTZ)

مؤسسه همکاری فنی آلمان 
Germany Development Service

مؤسسه خدمات توسعه ای آلمان
germination

رویش، نمو؛ سبز شدن 
gestation

ایجاد، شکل گیری، مرحله تکوین، تکوین
get through

به تصویب رسیدن، به تصویب رساندن 
getting into debt

زیر بار قرض رفتن، مقروض شدن 
getting round the law

کاله شرعی گذاشتن، قانون را دور زدن 
ghetto

حلبی آباد، محله فقیرنشــین، محله زاغه نشین ها، 
محروم نشین 

giant corporation
شرکت بسیار بزرگ، شرکت غول آسا 

gift
هدیه، پیش کشــی؛ عطیه، هبه ]حقوق[؛ استعداد، 

قریحه؛ موهبت؛ کمک بالعوض
gift certificate

بن خرید 
gifted

مستعد، با استعداد 
gift made for a consideration

هبه معوض
gift shop

مغازه اجناس کادویی
gift tax
مالیات بر هدیه، مالیات بر نقل و انتقال بالعوض
gift token

بن خرید 
gift voucher

بن خرید هدیه، بن کارت هدیه
gild

صنف، رســته؛ آب طال دادن، مطــال کردن، برق 
انداختن، جال دادن

gilt-edged
معتبر، مطمئن، تضمینی، با پشتوانه 

gilt-edged investment
سرمایه گذاری مطمئن 

gilt-edged securities
اوراق بهادار مطمئن و معتبر 

gilt-edged shares
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سهام ممتازه 
Gini coefficient

ضریب جینی 
ginning machine

دستگاه پنبه پاک کنی 
girl scout = girl guide

پیشاهنگ دختر
giro account

حساب جاری پستی 
giro system

جیــرو، روش جیــرو ]نوعی انتقــال اعتبار میان 
بانک ها[، نظام حواله ای

give-and-take = give and take
مصالحه، موافقت، بده ـ بستان، بده و بستان

give-and-take policy
سیاست بده ـ بستان 

give-away
ارزان، مفت

give-away price
ثمن بخس، قیمت نازل

given 
مفروض، فرض شده؛ داده شده؛ مشخص، معین؛ 

باتوجه به
given conditions

شرایط معینه 
give notice

اخطار دادن، اطالع دادن 
giver of an option

واگذار کننده اختیار خرید 
glasnost

سیاست فضای باز، گالسنوست ]در اتحاد جماهیر 
شوروی سابق[

gliding peg
تثبیت خزنده 

global 

جهانی، فراگیر، جهان گیر، جهان شمول 
global actors = global players 

بازیگران جهانی، نقش آفرینان جهانی
global club

باشگاه جهانی
global competition

رقابت جهانی 
global entrepreneurship monitor 
(GEM)

دیده بان جهانی کارآفرینی
global goal

هدف جهانی، هدف جهان شمول
globalism

جهانی گرایی، جهان وطنی 
globalist 

جهانی گرا
globality 

جهان شمولی
globalization

جهانی شدن، جهانی سازی
globalization of technology

جهانی شدن فناوری، جهانی سازی فناوری
globalized economy

اقتصاد جهانی شده، اقتصاد جهانی
globalized world

دنیای جهانی شده )اقتصاد(
global-local = glocal

جهانی ـ محلی، جهان محلی
global system

نظام جهانی 
global village

دهکده جهانی 
global warming

گرمایش زمین، افزایش دمای زمین، گرم شــدن 
کره زمین 
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global world 
سپهر جهانی

glocalized conditions 
شرایط محلی جهانی شده 

glorious
با شکوه، مجلل، پر عظمت، پر شکوه 

glut
اشــباع بازار، عرضه بیش از تقاضا، پیشی گرفتن 

عرضه بر تقاضا در بازار
glutted market

بازار اشباع شده، عرضه بیش از تقاضا در بازار 
goal

هدف کلی، آرمان، هدف
goal-directed

معطوف به هدف 
goal-oriented

هدف گرا 
goal planning

برنامه ریزی آرمانی
goals and means

اهداف و ابزار 
goal setting = gool-setting

هدف گذاری
goatskin

مشک، خیک؛ پوست بز
go-between

کارچاق کن، دالل
go by the rulebook

طبق قاعده عمل کردن، مطابق دستورالعمل کار 
کــردن؛ رفع تکلیف کــردن، کار کردن در حد 

رفع تکلیف
god fortune

خوش اقبالی؛ اقبال بلند، بخت مساعد 
go down = go-down

انبار کاال، انباری )زیرزمینی(

go halves = go fifty-fifty
نصف نصف شــریک شدن )به تساوی(؛ هزینه ها 

را قسمت کردن 
going business

کســب و کار دایر؛ کار و بار پررونق، تشــکیالت 
اقتصادی فعال 

going concern
مؤسسه دایر، مؤسسه فعال؛ مؤسسه پررونق

going price
قیمت جاری

going product
محصول پرفروش، محصول پرمشتری

going public 
تبدیل به شرکت عام 

going rate
نرخ رایج، نرخ جاری، نرخ متداول، نرخ روز 

goings-on
حوادث، جریانات 

going to extremes
افراط و تفریط )کردن(

going value
ارزش رایج، ارزش جاری

gold backing = gold cover
پشتوانه طال

gold bar = gold bullion
شمش طال 

gold coin standard
پایه سکه طال 

golden
طالیی

golden handshake
پاداش پایان خدمت

golden rule
قاعده طالیی، قانون طالیی؛ اصل اساسی، اصل 

اول 
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golden rule of accumulation
قاعده طالیی انباشت

golden triangle
مثلث طالیی

gold-mine
معدن طال؛ کاسبی پرمنفعت 

gold reserve
پشتوانه طال، اندوخته طال، ذخیره طال

gold standard system
نظام پشتوانه طال، نظام پایه طال

gone concern
مؤسسه ورشکسته 

good agricultural practice (GAP)
به زراعی، روش بهینه زراعی 

good average quality
جنس نسبتًا خوب، جنس نسبتًا مرغوب 

good bargaining position
در موضع قدرت بودن، دست باال را داشتن 

Good Book
کتاب مقدس 

good buy
معامله چرب و شیرین 

good consideration
مابه ازای مناسب، عوض مناسب

good debt
طلب وصول شدنی 

good deed
کار خیر، کار ثواب، عمل خیر 

good description = goods de-
scription

مشخصات کاال
good excuse

عذر موجه 
good faith

حسن نیت 

good for
قادر به پرداخت 

good governance
حکمرانی شایسته؛ مدیریت حسنه، حسن حاکمیت؛ 
تولی گــری ]در مقایســه بــا "تصدی گری" 

)governance([؛ اداره مطلوب
good health

سالمتی، صحت مزاج، تندرستی 
good-humoured

خوش اخالق، خوش خلق
good intention = good faith

حسن نیت 
good-loan deposit

سپرده قرض الحسنه 
good-loan fund

صندوق قرض الحسنه 
good money

پول درست و حسابی؛ پول غیر تقلبی 
good morals

اخالق حسنه 
good name

حسن شهرت، نیک نامی، خوش نامی 
good-natured

پاک طینت، پاک سرشت، نیک نهاد 
good neighborhood

حسن همجواری
goodness

نیکی، احسان؛ خوبی
goodness of fit

خوبی برازش، تناسب برازش
good offices

مساعی جمیله 
good omen

خوش یمن، شگون؛ فال نیک 
good performance bond
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ضمانت حسن انجام کار
good practice

عملکــرد مطلــوب، روش بهینــه، خوش روش، 
به روش

good practice organization 
سازمان خوش روش، سازمان به روش

good quality house
مسکن باکیفیت مناسب، مسکن خوش کیفیت

good relations
روابط حسنه، حسن رابطه، مناسبات حسنه 

good reputation
حسن شهرت 

goods
کاال، اجناس، کاالها؛ کاالی عمومی

goods account
حساب کاالها

goods and chattels
مایملک منقول؛ اموال شخصی

goods and commodities
کاالهای خاص و عام

goods and service
کاالها و خدمات

goods clearing agreement
قرارداد پایاپای کاالیی

goods depot
انبار کاال، انبار توشه 

good selection
مجموعه متنوع

good seller
کاالی پرفروش

good sense
عقل سلیم، شعور، قوه تمیز

good sized
جادار، بزرگ ]به لحاظ حجم و اندازه[

goods of foreign origin

کاالهای خارجی 
goods on consignment

کاالهای امانی، کاالهای امانتی، سپرده های انبار 
امانات 

goods outlet
بازار کاال، بازار فروش کاال 

goods receipt report
گزارش دریافت کاال، گزارش وصول کاال 

goods shed
انبار کاال، جایگاه کاالهای بازرگانی 

goods sold
کاالی فروش رفته 

goods specifications
مشخصات کاال 

good standing
good-till-cancelled (GTC)

معتبر تا زمان لغو
good-understanding

حسن تفاهم 
goodwill

حسن نیت؛ ســرقفلی؛ حسن شهرت؛ حق کسب و 
کار 

good works
امور خیریه، نیکوکاری، اعمال خیر 

go on strike
اعتصاب کردن 

go on the dole
بیمه بیکاری گرفتن، تحت پوشش بیمه بیکاری

go private
خصوصی شدن، خاص شدن 

go public
عمومی شدن، عام شدن؛ به عموم فروختن 

go slow
کم کاری، کندکاری

go slow tactic
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شگرد کندکاری، شگرد اتالف وقت در کار 
gossip

شایعه، شایعات؛ شایعه پرداز، وراج
go to the country

همه پرســی، بــه آرای عمومی مراجعــه کردن، 
رفراندوم 

governance
تدبیر، اداره امور؛ حاکمیت، حکمرانی، زمامداری؛ 
تصدی گــری ]در مقایســه بــا »تولی گری« 

])good governance(
governance structure

ساختار حاکمیتی؛ ساختار تصدی گرایانه
governed economy

اقتصاد فرمان بر 
governing body

هیأت حاکمه؛ کارگزاران، اداره کنندگان 
governing class

طبقه حاکم، هیأت حاکمه
government

حکومت، دولت 
government administration

مدیریت دولتی، اداره امــور دولتی، مدیریت امور 
دولتی 

government-affiliated
تابع دولت، وابسته به دولت 

government agencies
دستگاه های دولتی، آژانس های دولتی؛ بنگاه های 

دولتی
government agent 

کارگزار دولت، عامل دولت
governmental discretionary pun-
ishment

تعزیرات حکومتی 
governmentalism 

حکومت گرایی

governmentality = govern men-
tality 

حکومت منــدی ]طرز تفکر هیأت حاکمه مبنی بر 
نحوه کنترل و هدایت آحاد جامعه )بر اســاس 

نظریه میشل فوکو([
governmentally-dominated

تحت سلطه دولت، تحت تسلط دولت 
governmental position

شغل دولتی، منصب دولتی، پست و مقام دولتی
government-backed projects

پروژه های تحت حمایت دولت، پروژه های دولت 
ـ یار 

government bonds
اوراق مشارکت دولتی

government borrowing
استقراض دولتی 

government branches
شعب دولتی، دوایر دولتی، واحدهای دولتی

government broker
کارگزار دولتی 

government-controlled
تحت نظارت دولت، تحت کنترل دولت 

government decree
حکم دولتی، امریه حکومتی، حکم حکومتی 

government departments
ادارات دولتی، دوایر دولتی، واحدهای دولتی

government-dominated
تحت سلطه دولت 

government fiat
امریه حکومتی؛ مصوبه دولت

government-financed
با سرمایه گذاری دولت، با حمایت مالی دولت 

government financial institutes
مؤسسات مالی دولتی 

government gazette



380  government grant

روزنامه رسمی دولتی
government grant

وام دولتی، وام بالعوض دولتی، کمک بالعوض 
دولتی

government guarantee
ضمانت دولتی، تضمین دولتی 

government-guaranteed
دارای ضمانت دولتی، ضمانت شده از سوی دولت 
government-guaranteed bonds

اوراق ضمانت شده دولتی 
government housing subsidy

یارانه مسکن دولتی
government incentives

مشوق های دولتی
government intervention = gov-
ernment interference

میانجی گــری دولــت، مداخله دولــت، دخالت 
حکومت؛ ورود کردن دولت، وساطت دولت

government-issued securities = 
government-bonds 

اوراق مشارکت )دولتی(، اوراق قرضه دولتی
government monopoly

انحصار دولتی
government official

مأمــور دولت، کارمند دولــت؛ مقامات دولتی ]در 
جمع[

government patronage
حمایت دولت 

government permission
اجازه دولت، مجوز دولتی 

government regulation 
آیین نامه دولتی 

government regulations
مقررات عمومی دولت، مقررات دولتی 

government schemes

طرح های دولتی 
government servants

مستخدمین دولت، کارکنان دولت 
government services

خدمات دولتی 
government-set tariffs

تعرفه های دولتی
government-sponsored

تحــت حمایت مالــی دولت، دولــت ـ حامی، با 
پشتیبانی مالی دولت 

government-sponsored coopera-
tives

تعاونی هــای تحت حمایت دولــت، تعاونی های 
دولت ـ یار 

government-supported projects
پروژه های دولت ـ یار، پروژه های دولت ـ حامی، 

طرح های تحت حمایت دولت
government transactions

معامالت دولتی 
government transfers

بالعوض  پرداخت هــای  دولتی؛  واگذاری هــای 
دولت؛ نقل و انتقاالت دولتی

governor
رییس بانک مرکزی؛ فرماندار، استاندار؛ حاکم

governor-general
استاندار، فرماندار کل

Governor General (Gov-Gen)
استاندار

governor-general of the province
استاندار

Governor of the Central Bank
رییس بانک مرکزی 

governor’s office
فرمانداری، ساختمان فرمانداری، اداره فرمانداری 
grace
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لطف، عنایت، فیض، موهبت 
grace of God = Devine’s grace

موهبت الهی 
grace period

مهلت شروع بازپرداخت وام، ضرب االجل
grade 

درجه، رتبه، مرتبه؛ نمــره، نمره دادن؛ رتبه بندی 
کردن

graded
درجه بندی شده، مدرج؛ تدریجی 

graded tax
مالیات اصالح ارضی

grade of skill 
میزان مهارت، سطح مهارت، رتبه مهارتی

grader
ماشین بذر پاک کن

grade school
مدرسه ابتدایی، مدرسه راهنمایی

grading and sorting
درجه بندی و دسته بندی

grading method
روش رتبه بندی 

gradual 
تدریجی، آرام آرام، کم کم، به تدریج، مالیم، آرام؛ 

با شیب مالیم
gradualism
سیاست گام به گام، سیاست اصالحات تدریجی 
gradual regulation

ساماندهی تدریجی 
graduated income tax

مالیات تصاعدی بردرآمد 
graduated membership

عضویــت  فارغ التحصیــالن،  عضویــت 
دانش آموختگان؛ اعضای دانش آموخته 

graduated pension

حقوق بازنشستگی
graduated tax

مالیات تصاعدی
graduated time rate

نرخ )دستمزد( زمانی تدریجی 
graduate program of studies

دوره تحصیالت کارشناسی ارشد
graduates = alumni

دانش آموختگان، فارغ التحصیالن 
graduate school

دانشکده تحصیالت تکمیلی
graduates’ cooperative = alumni 
cooperative

تعاونی فارغ التحصیالن 
graduation 

فارغ التحصیلی، فراغت از تحصیل، دانش آموختگی؛ 
درجه بندی، تدریج

graduation ceremony = graduate 
ceremony 

مراسم فارغ التحصیلی، جشن فارغ التحصیلی
graffiti

دیوارنگاری، دیوارنویسی
graffito = graffiti

دیوارنوشته؛ دیوارنگاری، دیوارنویسی
graft

رشوه خواری، ساخت و پاخت؛ سوءاستفاده از مقام 
و موقعیت، سوءاســتفاده مالی، اختالس؛ حق 

حساب؛ پیوند زدن ]کشاورزی، پزشکی[
graft a fortune

کسب ثروت از راه نامشروع 
grain bank

انبار عمومی غله، محل ذخیره سازی غله 
grain bank union

اتحادیه انبارهای بذر و غالت 
grain broker
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دالل حبوبات 
grain elevator

انبار غله، سیلوی غله 
grain farmers = grain growers

غله کاران 
grain industry

صنعت کوچک
grain market

بازار حبوبات 
grain product 

محصوالت غله ای یا دانه ای، غالت 
grain qualities = grain traits

صفات دانه، صفات بذر
Grameen Bank

بانــک گرامین، گرامیــن بانک ]بانــک تعاونی 
روستایی کشور بنگالدش[

Grameen Fisheries and Live-
stock Foundation

بنیاد امور شیالت و دام گرامین 
granary

انبار حبوبات، سیلو، انبار غالت 
grand factor price frontier

مرز قیمت عامل مهم 
grandfather clause

شــرط پیش کسوتی، شــرط حق ســابقه؛ شرط 
ارشدیت

grand jury
هیأت منصفه تحقیق 

grand-stand = grand stand
جایگاه مخصوص، جایگاه ویژه

grand strategy
راهبرد کالن 

grand total
جمع کل 

grange

خانه سر مزرعه، خانه سِر زمین 
Grange, the

گرینج، انجمن تعاون کشــاورزی ایاالت متحده، 
اتحادیه تعاونی کشاورزان ]در آمریکا[

grant 
هبه، کمک بالعــوض؛ کمک هزینه )تحصیلی(؛ 
اعطا کردن، اهدا کردن، واگذار کردن؛ موافقت 

کردن، تضمین کردن
grant agency

اعطای نمایندگی 
grant aid

اعطای کمک 
grant-aided

اســتفاده کننده از کمک هزینه، بهره بردار کمک 
مالی 

grant and acquire loan or credit
اعطا و تحصیل وام یا اعتبار 

grant a request
خواهشی را برآوردن، اجابت درخواست 

grant bail = grant on bail
به قیمت ضمانت آزاد کردن

granted aid
کمک بالعوض 

granted subsidy
یارانه اعطایی

grantee
کمک گیرنده؛ صاحب امتیاز 

grant-in-aid
وام بالعوض، کمک بالعوض

granting council 
شورای بورس )تحصیلی(، شورای بورسیه

granting loan = grant a loan 
اعطای وام 

granting overdraft
تضمین اعتبار بانکی 
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grant of subsidies
اعطای یارانه

grantor
کمک دهنده، کمک کننده، بخشنده 

grant or accept guarantees
اعطا یا قبول ضمانت 

grants
کمک های بالعوض، وام های بالعوض

grapevine
شبکه شــایعه پراکنی؛ شبکه ارتباطی غیر رسمی 

]در سازمان ها[
grassland = pastoral land

چراگاه، مرتع
grassroots

عامه مردم، تــوده مردم، افراد عــادی؛ مردمی؛ 
مناطق محلی یا روستایی؛ ابتدایی، پایه

grassroots initiatives
ابتکارات مردمی؛ طرح های  نوآوری های مردمی، 

ابتکاری محلی 
grassroots level

رده محلی، ســطح محلی، در سطح عامه مردم؛ 
رده پایه

grassroots organizations
تشــکل های مردمــی، ســازمان های مردمــی؛ 

تشکل های محلی یا مردم نهاد 
grassroots participation

مشارکت مردمی، مشــارکت مردم نهاد، مشارکت 
عامه مردم، مشارکت مردم عادی 

grassroots planning
برنامه ریزی از پایین به باال، برنامه ریزی مردم نهاد، 

برنامه ریزی محلی، برنامه ریزی پایه
grassroots projects

پروژه های  مردمی،  پروژه های  محلی،  پروژه های 
پایه

grassroots stakeholders
ذی نفعان محلی 

gratis services
خدمات رایگان 

gratitude
حق شناسی، سپاسگزاری، قدردانی؛ سپاس

gratuitous 
بالعوض، غیر معوض، مجانی، رایگان

gratuitous loan 
وام بدون بهره 

gratuitously beneficiary
بهره بردار رایگان 

gravity model
الگوی کشش به سوی مرکز 

gravy jobs
مشاغل پول ساز و سودآور )از راه نادرست(

gravy market
بازار شبه قانونی، بازار غیر رسمی 

gravy-train 
کار پردرآمد و بی درد سر، نان راحت 

gray area occupation
ناحیه شغلی مشترک 

grazing capacity
ظرفیت چرا 

grazing fee
حق چرا، چرا بها 

grazing ground = grazing land
چراگاه 

grazing permit
پروانه چرا 

grazing rights
حق چرا، حق علف چر

grazing system
نظام چرا، نظام تعلیف

greasy spoon
رستوران ارزان قیمت، رستوران درجه سه 

great
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بزرگ، زیاد؛ شــدید؛ برجســته، مهم، طراز اول؛ 
محشر، فوق العاده، عالی 

Great Chamberlain
خزانه دار کل 

great depression
بحــران بزرگ اقتصادی ]معمــواًل با حروف اول 

بزرگ[، رکود عظیم، رکود بسیار شدید
great leap forward

جهش بزرگ، پیشرفت چشمگیر
great majority

اکثریت قاطع، اکثریت قریب به اتفاق، اکثر قریب 
به اتفاق

great proprietor
مالک بزرگ، عمده مالک، عمده مالک

Great War
جنگ جهانی اول

green 
ســبز، سرسبز؛ ناظر بر حفظ محیط زیست؛ زیست 
محیطــی، طرفدار محیط زیســت، ســازگار با 

محیط زیست
green activists

فعاالن ســبز، طرفداران محیط زیســت، فعاالن 
زیست محیطی

green agriculture
کشاورزی سبز؛ کشاورزی سازگار با محیط زیست
greenback

اسکناس پشت سبز، دالر
green belt

کمربند سبز، ناحیه سبز 
green cooperative

تعاونی سبز
green cooperative businesses

کسب و کارهای تعاونی سبز
green design

طراحی ســبز، طراحی مطابق با اصول زیســت 

محیطی
green fodder

علوفه سبز، علوفه تر
green gold

طالی سبز
green goods

میوه و ســبزی، تره بار؛ کاالهای ســبز، کاالهای 
سازگار با محیط زیست 

green grocer
سبزی فروش، میوه فروش 

green grocery
سبزی فروشی، میوه فروشی 

green house
گلخانه، گرمخانه 

green house cultivation
کشت گلخانه ای 

green house effect
اثر گلخانه ای 

green house farming
زراعت گلخانه ای 

green house gases
گازهای گلخانه ای 

greenism
محیط زیست گرایی،  محیط زیســت،  از  طرفداری 

سبزگرایی
greenist

طرفدار محیط زیست، سبزگرا
green management 

مدیریت سبز
green manure

کود سبز
green paper

سند دولتی؛ پیش نویس، الیحه 
Green Party

محیط زیســت،  طرفداران  حزب  ســبزها،  حزب 
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طرفداران محیط زیست 
greenpeace = Green Peace

نهضــت طرفداری از حفظ محیط زیســت، گروه 
صلح سبز 

green power
قدرت پول، قدرت مادی 

green productivity
بهره وری سبز 

green revolution
انقالب سبز، انقالب کشاورزی 

greens
ســبزی ها، گیاهــان خوراکی ســبز؛ طرفداران 

محیط زیست ]با حرف G بزرگ[
green-stuffs

سبزیجات 
green vegetables

سبزیجات، سبزی های برگی، سبزی های خوراکی 
green wash = greenwash

حذف پوشش گیاهی، از بین بردن گیاهان
gremio

اتحادیه صنفی، اتحادیه اصناف یا کارگران 
grey area

نکته مبهم، وضعیت مبهم؛ وضعیت بینابین
grid organizations

سازمان های شبکه ای 
grid pricing system

نظام قیمت گذاری شبکه ای 
grievance

شکوه، شکایت، گالیه، موضوع شکایت، تظلم 
grievance adjustment

رسیدگی به شکایات
grievance committee

هیأت رسیدگی به شکایات 
grievance procedure

نحوه رسیدگی به شکایات 

grievant 
شاکی

grocer
بقال، خواربار فروش 

groceries
اجناس بقالی، خواربار 

grocery = grocery shop
بقالی، خواربار فروشی

gross 
ناخالص، ناویژه؛ قــراص، دوجین؛ فاحش؛ عمده، 

مهم
gross abuse

سوءاستفاده فاحش
gross amount

مبلغ ناخالص
gross and net output

مقدار تولید ناخالص و خالص 
gross dividend

سود سهام ناخالص، سود ناخالص سهام 
gross domestic product (GDP)

تولید ناخالص داخلی، محصول ناخالص داخلی
gross earning

عایدی ناخالص
Grossenbanken

بانک های بزرگ سه گانه آلمان 
gross fraud

غبن فاحش
gross income

درآمد ناخالص، درآمد ناویژه 
gross injustice

ستم آشکار، بی عدالتی محض؛ بیداد
gross interest

بهره ناخالص
gross loss

زیان فاحش
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gross margin
حد سود ناخالص، حاشیه سود ناخالص 

gross mistake
خطای فاحش، اشتباه آشکار

gross national income
درآمد ناخالص ملی 

gross national product (GNP)
تولید ناخالص ملی، محصول ناخالص ملی

gross output
تولید ناخالص، بازده ناخالص، محصول ناخالص

gross private domestic invest-
ment

سرمایه گذاری ناخالص داخلی خصوصی 
gross product

محصول ناخالص، تولید ناخالص 
gross profit

سود ناخالص، سود ناویژه، سود غیر خالص 
gross profit margin

تفاوت سود ناخالص، حاشیه سود ناخالص 
gross returns on net assets

بازده ناخالص دارایی های ویژه 
gross revenue

درآمد ناخالص، مجموع درآمد 
gross weight

وزن ناخالص 
gross working capital

سرمایه ناخالص در گردش 
ground 
زمینه، علت، مبنا، دلیل، پایه، اساس؛ زمین، عرصه
groundbreaking

مراسم کلنگ زنی؛ نقطه عطف؛ ابتکاری 
ground cover plants

گیاهان پوششی
grounded theory

نظریه مبنایــی، نظریه زمینه ای، نظریه گرانددی، 

نظریه داده بنیان، نظریه داده بنیاد
ground floor (GF)

طبقه همکف
ground landlord

مالک عرصه 
groundless = ungrounded

بی پایه و اساس، بی علت 
ground of complaint

علت شکایت 
ground rent
اجاره بهای عرصه، اجاره بهای زمین، حق االرض 
ground rule

خط مشــی کلی، اصل اساســی؛ اصول و مقررات 
اساسی ]در جمع[

grounds of expediency
علل صالح و نفع 

groundwater reservoir
آبخوان 

groundwater resources
منابع آب زیرزمینی 

groundwork
شالوده، زیربنا، مقدمات، مبانی 

group accommodation
همسازی گروهی

group activity
فعالیت گروهی، فعالیت دسته جمعی 

groupage
دسته بندی محموله؛ گروه بندی 

group analysis 
تجزیــه و تحلیل گروه؛ تحلیــل گروهی، تحلیل 

جمعی
group balance

توازن گروهی 
group banking

بانکداری گروهی، بانکداری جمعی 
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group bonus
جایزه گروهی

group chaos
آشفتگی گروهی 

group cohesion
انسجام گروهی، وحدت گروهی 

group conformity
هم آوایی گروهی، همنوایی گروهی، هم شــکلی 

جمعی 
group contact

تماس گروهی
group cooperation
تعاون گروهی، تعاون جمعی، همکاری گروهی 

group creditor insurance
بیمه گروه طلبکار

group discipline
نظم و انضباط گروهی، نظم و انضباط جمعی 

group discussion
بحث گروهی

group dynamic
پویایی گروهی، پویایی گروه

group dynamics
پویایی  گروهی،  پویش های  گروه،  پویایی شناسی 

گروه 
group farming

کشت و کار گروهی، زراعت دسته جمعی 
group income

درآمد گروهی 
grouping

گروه بندی، دسته بندی؛ باند، دسته 
grouping error

خطای گروه بندی، خطای طبقه بندی 
grouping sheets

صورت های تلفیق حساب 
group insurance

بیمه گروهی، بیمه دسته جمعی
group interview

مصاحبه گروهی 
group leader

سرگروه، سردسته، سرکرده، رهبر گروه 
group leadership

رهبری گروهی، رهبری جمعی
group learning

یادگیری گروهی، یادگیری جمعی؛ معرفت پذیری 
گروهی، فراگیری جمعی 

group loan
وام گروهی، وام دسته جمعی 

group marketing
بازاریابی گروهی 

group medicine insurance
بیمه بهداشت گروهی، بیمه سالمت گروهی، بیمه 

درمانی گروهی
group meeting

جلسه گروهی؛ مالقات گروهی یا دسته جمعی
group membership

عضویت گروهی، عضویت جمعی 
group needs

نیازهای گروهی
group norms

هنجارهای گروهی
group obligations
تعهدات گروهی، وظایف گروهی؛ تعهدات جمعی 
Group of Eight = G-8 (GE)

گروه هشت، کشورهای گروه هشت 
Group of Seven = G-7

گروه هفت، کشورهای گروه هفت
Group of Seventy Seven = G-77

گروه هفتاد و هفت 
Group of Ten = G-10

گروه ده
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Group of Thirteen = G-13
گروه سیزده 

Group of Twenty Four = G-24
گروه بیست و چهار 

group pressure
فشار گروهی 

group savings
پس انداز های گروهی

group selection techniques
فنون گزینش گروهی، روش های گروه گزینی

group size
تعداد نفرات گروه، حجم گروه، اندازه گروه

group solidarity
وحدت گروهی، همبستگی گروهی

group structure
ساختار گروه، ترکیب گروه

group teaching
تدریس گروهی

group technology
فناوری گروهی

group therapy
گروه درمانی 

groupthink
گروه اندیشی، جمع اندیشی، تفکر گروهی

group tolerance
مدارای گروهی، مسامحه گروهی

group training
آموزش گروهی، مهارت آموزی گروهی

group training methods
روش های آموزش گروهی، روش های کارآموزی 

گروهی
group work

کار گروهی
group working

کار کردن گروهی، کار دسته جمعی 

grower
پرورش دهنــده، کشــتکار، کشــاورز؛ کارنــده؛ 

تولیدکننده محصوالت کشاورزی
grower members

اعضای کشاورز
growing-pains

مشکالت ناشی از توسعه؛ مشکالت اولیه ]شرکت، 
طرح[

growth analysis
تحلیل رشد، تجزیه و تحلیل رشد

growth areas
نواحی رشــد، حوزه های رشــد، زمینه های رشد، 

عرصه های رشد
growth commission = commis-
sion on growth 

کمیسیون رشد
growth curve

منحی رشد 
growth factor

عامل رشد 
growth-gap unemployment

بیکاری ناشی از شکاف رشد 
growth inhibitor

عامل بازدارنده رشد، مانع رشد 
growthmanship

طرفداری از رشد 
growth point theory

نظریه نقطه رشد 
growth pole

قطب رشد
growth-profitability

سود آوری رشد 
growth rate

نرخ رشد 
growth-share matrix
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ماتریس سهم رشد 
growth shares = growth stocks

سهام رو به ترقی، سهام رو به رشد 
growth stage = growth phase

مرحله رشد
growth-stock paradox
معمای سهام رو به رشد، ناسازه سهام رو به ترقی
growth theories of the firm

نظریه های رشد بنگاه
growth theory

نظریه رشد 
growth with equity

رشد همراه با عدالت 
guarantee

ضمانــت، ضمانت نامه، وثیقــه، تضمین؛ ضمانت 
کردن 

guaranteed
ضمانت شده، تضمین شده، تضمینی، مطمئن

guaranteed bonds
اوراق قرضه تضمین شده، اوراق بهادار تضمینی

guaranteed creditor
طلبکار وثیقه دار 

guaranteed dividend
سود سهام تضمینی 

guarantee deed
سند رسمی ضمانت

guaranteed fund
وجه تضمینی، سپرده تضمینی؛ وجوه تضمینی ]در 

جمع[
guaranteed loan

وام دارای وثیقه، وام مطمئن؛ وام تضمین شــده، 
وام تضمینی

guaranteed price
قیمت تضمینی، قیمت تضمین شده 

guaranteed rates

نرخ های تضمینی؛ تعرفه های تضمینی
guaranteed stocks

سهام تضمینی
guaranteed wage

دستمزد تضمین شده، مزد تضمینی
guarantee fund

صندوق ضمانت؛ سپرده تضمینی 
guarantee insurance

بیمه سپرده، بیمه وثیقه 
guarantee limit 

حد ضمانت نامه 
guarantee society

شرکت تضامنی 
guarantee withholdings

کسور وجه الضمان
guarantor

ضامن، کفیل، متعهد، تعهد کننده، ضمانت کننده؛ 
ضمانت، وثیقه

guaranty bond
قرارداد ضمانت 

guaranty insurance
بیمه درستکاری

guaranty of title
تضمین شهرت، تضمین عنوان 

guaranty saving bank
بانک پس انداز تضمینی

guaranty stocks
سهام ضمانت 

guard
نگهبان، محافظ 

guardian
ولی قانونی، قیم، سرپرست، ولی، کفیل؛ محافظ 
Guardian Council

شورای نگهبان 
guardian fees
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حق الحفاظت 
guardian of a minor

قیم صغیر 
guardianship

سرپرستی، قیمومیت، حضانت؛ وصایت، تولیت 
guardianship council

شورای قیمومیت 
guardianship = custody 

حضانت 
guerrilla marketing

بازاریابی چریکی
guess

حدس زدن، تخمیــن زدن، گمان کردن؛ حدس، 
گمان، حدس و گمان 

guessed mean
میانگین فرضی

guesswork
حدس و گمان، گمانه زنی

guest lecturer
استاد مدعو، سخنران مدعو، استاد میهمان

guest worker
کارگر خارجی 

guidance 
ارشاد، راهنمایی، هدایت 

guidance school
مدرسه راهنمایی

guide 
راهنمایی کردن، هدایت؛ راهنما؛ سرمشــق، الگو؛ 

پیشاهنگ دختر ]با حرف G بزرگ[
guide book = guidebook

کتاب راهنما؛ راهنما، دستورالعمل
guided 

هدایت شده، جهت دار
guided money

پول ارشادی، پول تحت هدایت 

guided tour
گشت با راهنما 

guideline
آیین نامه؛  دســتورالعمل، رهنمــود، خط مشــی؛ 

راهنمای عمل، خط راهنما
guide plan

طرح هادی 
guide points

نکات راهگشا 
guide to thought and action 

راهنمای اندیشه و عمل 
guiding principles 

اصول راهنما
guild economy

اقتصاد صنفی
guild = gild

رسته، صنف، اتحادیه صنفی
guilds bank

بانک اصناف
guild socialism

سوسیالیسم صنفی، جامعه گرایی صنفی 
guild union

اتحادیه صنفی
guild union act

قانون نظام صنفی
guild unit

واحد صنفی
guilt

گناه، جرم، تقصیر
guilty

گناهکار، مجرم، مقصر
guilty intent

قصد فریب
guilty party

طرف مقصر ]در دعوی[
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guranty
ضمانت، گارانتی؛ ضمانت نامه؛ وجه الضمان، وثیقه 

]حقوق[
guru

مرشد، پیر، معلم 
gutter

محله فقیرنشین، گود، زاغه، پایین شهر 
gutter press

رنگین نامه ها، مجالت بازاری، نشریات زرد



H
haberdasher

خرازی فروش، خراز 
haberdashery

خرازی، دکان خرازی، خرازی فروشی 
habit

عادت، خو، خوی
habitable

قابل سکونت
habitant

ساکن، مقیم، مستقر
habitat
زیستگاه، زیست بوم، محل زیست؛ حوزه رویشی
Habitat Agenda

دستورکار زیستگاه
habitation

سکونت، اسکان، ســکنی؛ محل سکونت، محل 
اقامت؛ زیستگاه 

habitual entrepreneurs
کارآفرینان همیشگی

haggling

چانه زنی
Hague

 the الهه، دیوان بین المللی الهه ]با حرف اضافه
در ابتدا[؛ شهر الهه

Hague Agreement
موافقت نامه الهه

Hague Convention
کنوانسیون الهه

Hague Rules
مقررات الهه

Hague Tribunal
دادگاه الهه؛ دیوان بین المللی الهه

half-a-dozen = half-dozen
نیم دوجین، شش تا 

half breed 
دو رگه 

half-fare
نیم بها، نیمه قیمت، نصف قیمت 

half-holiday
تعطیل نیمه روز 
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half measures
اقدامات ناتمام، اقدامات نصف و نیمه 

half-pay
نصف حقوق، حقوق بازنشستگی

half-price
نصف قیمت، نیم بها 

half-size 
کوچک اندازه، نیمچه

half-size chicken 
مرغ نیمچه، نیمچه

half stock
سهام پنجاه دالری

half-timer
کارگر نصفه روزه، نیروی پاره وقت 

half-yearly = bi-annual
شش ماهه، هر شش ماه یک بار، شش ماهانه 

half-yearly dividend
سود سهام شش ماهه

hallmark
معیار، مشــخصه، انگ، نشــانه؛ نشانه عیار؛ انگ 

زدن، عالمت گذاشتن 
halo effect

اثر هاله ای 
halt

توقف، مکث، درنگ
hamlet

ده کوچک، آبادی، کالت، ده کوره 
hammer

چوب حراج زدن؛ چکش 
hammered

ورشکسته ]در بورس[ 
hammering

اعــالم ورشکســتگی، اعالم ناتوانــی در اجرای 
تعهدات 

handbill

اعالمیه، اطالعیه تبلیغاتی
handbook

کتابچه راهنما، کتاب راهنما، جزوه آموزشی 
hand-borrow

عهد بستن با فشردن دست 
hand cultivator

دستگاه وجین دستی، وجین کن دستی 
hand harvesting

برداشت دستی، درو کردن دستی 
handicapped

عقب افتاده، معلول، عقب مانده 
handicraft economy

اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی 
handicraft producers coopera-
tives

تعاونی های تولیدکنندگان صنایع دستی 
handicrafts

صنایع دستی 
handicrafts cooperatives

تعاونی های صنایع دستی 
handicraft workers

کارگران )شاغل در بخش( صنایع دستی 
handing over of duties

تفویض وظایف
hand labor = manual work

کار دستی، کار یدی، کار فیزیکی 
handling

رسیدگی، رســیدگی به امور؛ اداره کردن، ضبط و 
ربط امور، اداره کردن امور؛ کارسازی؛ نگهداری؛ 

خرید و فروش )اموال مسروقه(
handling charges

هزینــه نگهــداری؛ هزینه هــای جا بــه جایی، 
هزینه های حمل و نقل، هزینه های رسیدگی 

handloom
کارگاه بافندگی خانگی
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hand-made
دست ساز، ساخت دســت، دستی، مصنوع دست، 

کار دست 
hand money

بیعانه، پیش پرداخت، پیش قسط
handout

اطالعیه، اعالمیه؛ بروشور، ورقه، جزوه، دست برگ؛ 
صدقه، اعانه؛ اجناس تبلیغاتی رایگان 

handover
تحویل، واگذاری، تســلیم؛ تحویل دادن، ارسال 

کردن؛ فرستادن؛ واگذاری؛ انتقال 
hand-picked

دست چین؛ برگزیده 
hand pump

تلمبه دستی، پمپ دستی 
hand round

دور گرداندن، دور چرخاندن
handshaker

توافق کننده با معامله 
hands-off policy

سیاست عدم مداخله 
hands-on

عملی
hands-on experience 

تجربه عملی 
hands-on letter of credit

اعتبارنامه دست به دست 
hands-on-training

کارآموزی عملی، آمــوزش عملی، مهارت آموزی 
عملی 

hand-to-mouth
بخور و نمیر، به قدر نیاز

hand-to-mouth buying
خرید به قدر نیاز 

hand tractor

شخم زن دستی، تراکتور دستی 
hand-work = manual work

کار یدی، کار دستی، کار بدنی 
handwritten

دست نوشته، دست نویس
hang-out

پاتوق 
hanse

اتحادیه بازرگانی یا سیاسی 
haphazard approach

رویکرد نامشخص و اتفاقی
haphazardly

تصادفی، اهلل بختکی، بدون نقشه )قبلی(
happiness

خوشبختی، سعادت؛ شادی، شادکامی 
happy ending

پایان خوش
harassment

آزار و اذیت، ایذا، مزاحمت 
harbor

بندرگاه، لنگرگاه، بندر؛ پناهگاه
hard-and-fast

سفت و سخت، انعطاف ناپذیر، غیر قابل تغییر
hard-and-fast rules

مقررات سفت و سخت، مقررات اکید 
hardboard

فیبر، چوب، تخته فشرده 
hard cash

نقد، پول نقد، نقد فی المجلس
hard copy

نسخه چاپی، نسخه قابل رؤیت 
hard-core unemployment

بیکاری ناشی از ناتوانی جسمی 
hard currency

پول قوی، پول با پشتوانه، ارز قوی 
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harden
محکم کردن، مقاوم کردن؛ آبدیده شدن 

hardening
مقاوم سازی؛ مقاوم شدن 

hard facts
حقایق انکار ناپذیر؛ حقایق تلخ 

hard goods
کاالهای مصرفی بادوام

hard-headed
واقع بین، اهل عمل 

hard labor
اعمال شاقه، بیگاری

hard-line approach
رویکرد سخت گیرانه 

hard-liner
سازش ناپذیر، تندرو

hard loan
وام معتبر، وام مطمئن

hard market
بازار پر رونق

hard money
پول قوی، پول محکم، پول با پشتوانه 

hard-pressed
در مضیقه، شدیداً محتاج، شدیداً تحت فشار 

hard selling
تبلیــغ یکریز، فروش به زور تبلیــغ، تبلیغ زیاد و 

شدید )برای فروش(
hardships

نامالیمات، دشواری ها، شداید، مصائب
hard up

بی پول، مفلس
hardware

سخت افزار؛ ساز و برگ 
hardwood

چوب جنگلی، چوب سخت 

hard-working
پرتالش، سخت کوش؛ سخت کوشی

harm
ضرر، آسیب؛ صدمه زدن، خسارت زدن

harm and difficulty
ضرر و حرج

harmful 
زیان بار، زیان آور، مضر، زیان بخش

harmful function
کارکرد زیان بار

harmful insects
حشرات مضر، حشرات موذی

harmless
بی ضرر، بی آزار

harmonies of economics
هماهنگی های اقتصادی 

harmonization
کــردن؛  جــور  ســازگاری؛  هماهنگ ســازی؛ 

یکنواخت سازی
harmonized system

نظام هماهنگ
harmony 

هماهنگی، همسویی، همسازی، همراستایی
harmony of interests

همسویی منافع، همراستایی منافع 
harrow

کلوخ کوب، چنگ، مازو ]کشاورزی[
harsh climatic conditions

شرایط اقلیمی نامساعد 
harvest

برداشــت، درو، جمــع آوری محصــول؛ خرمن، 
محصول؛ درو کردن، چیدن ]محصول[

harvester
دروگر، دروکار؛ ماشین درو، کمباین

harvester-thrasher = combine
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کمباین
harvest failure

عدم برداشــت محصــول ]بر اثر خشکســالی یا 
عوامــل دیگر[؛ به بار نشســتن محصول؛ افت 

شدید محصول 
harvest festival

جشن خرمن کوبان، جشن درو
harvest home

خرمن کوبان، جشن خرمن 
harvesting time

زمان درو، زمان برداشت محصول
harvest season

فصل برداشت، فصل درو
harvest time

وقت درو، زمان برداشت، موسم درو 
hasty

شتابزده، عجوالنه؛ عجول
hatchery

تأسیسات جوجه کشی، جوجه کشی؛ مرکز رشد
hatching = incubation

جوجه کشی
hat-fork

چنگک
hat money

انعام، پاداش؛ همت عالی 
hauler = haulage contractor

شرکت حمل و نقل؛ کامیون دار 
have-not nations

ملل فقیر، ملت های ندار
have priority over

مقدم بودن بر، اولویت داشتن بر 
have reservations about

درباره چیزی تردید داشتن 
have the option

حق داشتن، مجاز بودن 

hawker = pedlar
فروشنده دوره گرد 

Hawthorn’s effect
اثر هاوثورن 

hay
علف خشک، یونجه خشک، علوفه خشک؛ کاه 

hay-baling press
ماشین پرس علف 

hay-cock = haystack
تل یونجه، تل علف

hay-loader
علف بارکن 

hayloft
انبار علف، انبار علوفه 

hay-making
علف خشک کنی، علوفه خشک کنی 

hay-making machine = hay-
maker

ماشین علف خشک کن 
hayrack

آخور 
hazardous wastes

ضایعات خطرناک 
head 

رییس؛ سر؛ رأس؛ سرانه؛ سرپرست؛ سرکرده
head-cashier

رییس صندوق مرکزی، سرصندوق دار
head clerk

رییس دفتر 
headcount
سرشماری، شمارش افراد حاضر، آمار نفرات حاضر
heading

سرفصل، عنوان، تیتر؛ مقدمه
headless 

بی سرپرست، بدون سرپرست
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headline
تیتر، سرخط، سرصفحه؛ اهم اخبار، خالصه اخبار؛ 

عنوان سرفصل
headman

سرکرده؛ کدخدا، رییس ایل 
headmaster

مدیر مدرسه 
head office

اداره مرکزی، دفتر مرکزی، ستاد 
head of mission

رییس هیأت )اعزامی(
head of service

رییس اداره، رییس سازمان؛ سرپرست خدمات ]در 
جمع[

head of state
رییس دولت، رییس کشور، رهبر کشور 

head of the family
رییس خانواده، سرپرست خانواده 

head of the household
سرپرست خانوار، رییس خانوار

headquarters (HQ)
ســتاد، مرکز، دفتر مرکزی؛ قــرارگاه، مقر، مرکز 

فرماندهی
heads of states

سران کشورها 
heads or tails

شیر یا خط 
head start

امتیاز، آوانس؛ به کسی امتیاز دادن 
head tax

مالیات سرانه 
head teller

سرتحویلدار 
head the poll

بیشــترین آرا را به دست آوردن؛ پیشتاز انتخابات 

بودن
healer = healing

شفابخش، التیام دهنده، شفادهنده
health and social care coopera-
tives

تعاونی هــای خدمــات بهداشــتی و اجتماعــی، 
تعاونی های خدمات مراقب سالمت و اجتماعی
health and social insurance

بیمــه بهداشــتی و اجتماعی، بیمــه اجتماعی و 
سالمت، بیمه تأمین اجتماعی

health awareness program
برنامه آگاه سازی بهداشتی 

health camp
خانه ســالمت، خانه بهداشــت، مرکــز خدمات 

بهداشت و سالمت
health care centers

مراکز خدمات ســالمت، مراکــز درمانی، مراکز 
بهداشت و درمان 

health care cervices 
خدمات مراقبت سالمت

healthcare = health-care
خدمات سالمت، خدمات درمانی، مراقبت سالمت، 

بهداشت
healthcare office

اداره خدمات درمانی ـ بهداشــتی، اداره خدمات 
مراقبت سالمت، اداره بهداشت

healthcare programs
برنامه های خدمات سالمت، برنامه های بهداشت 

و سالمت، برنامه های مراقبت سالمت
healthcare services

خدمــات مراقبت بهداشــتی، خدمات ســالمت، 
خدمات درمانی، خدمات مراقبت سالمت

health centers
مراکز درمانی ـ بهداشتی، مراکز سالمت 

health certificate = medical cer-
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tificate
گواهی بهداشت، گواهی پزشکی، گواهی سالمت 
health farm
مرکز بهداشت، مجتمع تندرستی، مزرعه سالمت 
health financing 

تأمین مالی سالمت، تأمین بودجه سالمت
health hazards

خطرات ســالمتی، خطــرات بهداشــتی، تهدید 
کننده های سالمت 

health indicators = health indices
شاخص های سالمت 

health insurance
بیمه خدمات درمانی، بیمه سالمت، بیمه تندرستی
health insurance fund 

صندوق بیمه سالمت 
health issues

امور بهداشــتی، مسائل بهداشتی، امور بهداشت و 
سالمت

health maintenance
صیانت از بهداشت، حفظ سالمت 

health officer
مأمور بهداشت، کارمند بهداشت

health plan 
طرح سالمت

health promotion 
ارتقای سالمت، ترویج سالمت، ارتقای بهداشت، 

ترویج بهداشت
health provision and insurance 

تأمین و بیمه سالمت
health resorts

اقامتگاه های سالمت، مراکز سالمت
health risks

مخاطرات بهداشتی 
health service cooperative

تعاونی های خدمات ســالمت، تعاونی های تأمین 

اجتماعی 
health services

خدمات بهداشــتی، خدمات تندرســتی، خدمات 
سالمت 

health system
نظام سالمت، شبکه سالمت 

health tourism
گردشگری سالمت، توریسم درمانی، درمان گردی
health visitor = health worker

مددکار بهداشت 
hearing

جلسه استماع، استماع، فرصت دفاع از خود؛ جلسه 
دادگاه، دادرسی

hearing of the case
استماع دعوی ]حقوق[

hearing the board of directors 
report

استماع گزارش هیأت مدیره
heartland

ناحیه مرکزی، مرکز، کانون، منطقه حیاتی
heated

داغ، پر هیجان، پر حرارت، آتشین
heavily-indebted

شدیداً مقروض، دارای بدهی بسیار باال
heavy

سنگین، شدید، سخت، ثقیل
heavy day

روز پرمشغله، روز سخت
heavy-duty

بادوام، مقاوم
heavy expenditures

مخارج سنگین 
heavy industries

صنایع سنگین
heavy loss
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خسارت سنگین، زیان هنگفت
heavy market

بازار راکد، بازار بی رونق، بازار کساد
heavy punishment

مجازات سنگین
heavy reckoning

تاوان سنگین
heavy state restrictions

محدودیت های سنگین دولتی
hedge

داد و ستد تأمینی، معامله تأمینی؛ پرچین، حصار؛ 
مانع؛ اقدام احتیاطی؛ طفره رفتن 

hedge accounting
حسابداری حفاظتی، حسابداری تأمینی 

hedge against
جلو ضرر را گرفتن

hedge clause 
بند سلب مسئولیت 

hedge fund 
صندوق حفظ ارزش 

hedger 
تأمین طلب 

hedge ratio 
نسبت تأمین طلبی 

hedging
داد و ســتد تأمینــی، خریــد و فــروش تأمینی، 

سلف فروشی
hedonistic principle

اصل رفاه طلبی، اصل لذت گرایی
hegemony

سلطه، تسلط؛ استیالی سیاســی؛ استکبار، نظام 
سلطه، هژمونی

heir
وارث، جانشین 

heir apparent

وارث مسلم، وارث مطلق
heir at law

وارث قانونی
heir in tail

وارث نیابی، وارث نیابتی
heirless

بالوارث، بی وارث
heirloom

میراث آبا و اجدادی، ارثیه خانوادگی
heir of line

وارث مستقیم
heir of the body 

وارث نسبی 
heir presumptive

وارث به شرط، وارث درجه دوم 
heirs

ورثه، وراث
held in common 

مشاع 
help

کمک، یاری، مساعدت؛ دستیار، خدمتکار، کارگر، 
کمک دهنده؛ یار و یاور، کمک کار، کمک حال، 

یاری رسان؛ کمک کردن، یاری رساندن
helpful

مفید، ســودمند، بــه درد بخور، راهگشــا، مؤثر، 
کارگشا

helpfulness
یاری، مساعدت

helpless
بیچاره، عاجز؛ بی یار و یاور، دست تنها، مستأصل
helplessness

ناتوانی، عجز، درماندگی، استیصال
help-line services

خدمات مشاوره تلفنی، خدمات امداد تلفنی
henceforth
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از این پس، من بعد، از این به بعد
hen-coop
النه مرغ، قفس مرغ و خروس، مرغدان، مرغدانی
hen-house = hen-roost

مرغدانی
herbage

عوارض چــرای دام؛ حــق علف چــر، حق چرا 
]حقــوق[؛ علف هــا، گیاهان علفــی، گیاهان 

چراگاهی؛ گیاهان مرتعی
herbalist

عطار، گیاه پزشک، دکتر علفی؛ گیاه شناس
herbicide

علف کش
herbicide-resistant variety

رقم مقاوم به علف کش
herd

گله، رمه
herding 

گله داری، رمه داری 
herd instinct

غریزه جمع گرایی
herdsman = shepherd

چوپان، شبان 
hereafter = hereinafter

از این پس، از این به بعد 
here and now

فی المجلس، فوراً، بی درنگ
hereby

بدین وسیله، بدین طریق
hereditable

قابل انتقال از طریق وراثت 
hereditary 

ارثی، موروثی
heredity

وراثت، توارث؛ خصوصیات ارثی

Her Excellency (HE)
سرکارعلیه، سرکارخانم

heritable
واجد شرایط ارث بری؛ قابل وراثت

heritable bonds
اسناد قابل انتقال از طریق ارث

heritage = inheritance
ارث، میراث، ارثیه

hesitation
تردید، دودلی، اکراه، درنگ

heterodox
بدعت گذار، بدعت آمیز؛ نامتعارف

heterogeneous
ناهمگن، نامتجانس 

heuristic
شهودی، اکتشــافی، مکاشــفه ای؛ ابتکاری، فرا 

یافتی
heuristic learning

یادگیری اکتشافی 
heuristic method

روش شهودی، روش اکتشافی
heuristics

روش های اکتشافی؛ فرایافتی
hidden

نهفته، ناپیدا، مخفی، دور از انظار، نهانی، پنهانی، 
مخفیانه

hidden agenda
قصد پنهانی

hidden asset
دارایی پنهان، دارایی مخفی 

hidden costs
هزینه های پنهان

hidden defect
عیب مخفی، نقص پنهان، اشکال ناپیدا

hidden defect 
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عیب یا نقص مخفی 
hidden economic services

خدمــات اقتصادی پنهــان، خدمــات اقتصادی 
زیرزمینی

hidden economy
اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد بازار سیاه
hidden increase

افزایش نامحسوس
hidden inflation

تورم پنهان، تورم نامرئی
hidden motives

انگیزه های پنهان؛ علل خفیه ]حقوق[
hidden tax

مالیات پنهان، مالیات نهانی 
hidden tax-called inflation 

تورم ناشی از مالیات پنهان
hidden unemployment

بیکاری پنهان، اشتغال کاذب 
hideway = hide-out

مخفی گاه
hiding place

محل اختفا
hierarchical = hierarchic

سلسه مراتبی
hierarchical model

الگوی سلسله مراتبی
hierarchical needs

نیازهای سلسله مراتبی
hierarchical process

فرایند سلسله مراتبی 
hierarchical regulation

ساماندهی بر حسب رعایت سلسله مراتب، تنظیم 
سلسله مراتبی

hierarchy
سلسله مراتب

hierarchy of claims
اعــالم تصفیه ورشکســتگی؛ دســتور پرداخت 
مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته به ترتیب 

تقدم 
hierarchy of heirs 

ترتیب وراث حسب اولویت 
hierarchy of needs

سلسله مراتب نیازها 
hierarchy of objectives

سلسله مراتب اهداف
hierarchy of settlement 

سلسله مراتب ســکونتگاهی؛ ترتیب تقدم تسویه 
حساب

high access farmers 
کشاورزان بیش برخوردار 

high aims
اهداف عالی، اهداف متعالی 

high and low
تمام طبقات جامعه، همه اقشار مردم، خاص و عام 
high average income

میانگین درآمد باال
high-born

نجیب زاده، اصیل زاده، با اصل و نسب
High Commissioner

کمیساریای عالی
High Commissioner for Refugees 
(HCR)

کمیســاریای عالی پناهندگان، کمیساریای عالی 
آوارگان

high cost
پرهزینه 

high council = supreme council
شورای عالی 

high coupon
برگه بهادار پرسود
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High Court of Justice
دادگاه عالی، دیوان عالی دادگســتری، دیوان عالی 

عدالت
high days

اعیاد
high density

پرتراکم 
high-duty goods

کاالهای مشمول مالیات سنگین 
higher court 

دادگاه تجدید نظر
higher education

آموزش عالی
higher income deciles

دهک های پردرآمد، دهک های باالی درآمدی
higher judiciary

شورای عالی قضایی
higher order goods
کاالهای لوکس و گران قیمت )و معمواًل کمیاب(
higher orders

طبقات باالی جامعه، طبقات اشرافی
higher order services 

خدمات رده باال
higher sense

حس برتر 
highest authority

مرجع عالی، باالترین مرجع، عالی ترین مرجع
highest bidder

برنده مزایده، باالترین پیشنهاد دهنده قیمت ]در 
مزایده و حراج[

highest dividend ratio
حداکثر ضریب سود ســهام، حداکثر نسبت سود 

سهام
highest executive position

باالترین مقام اجرایی 

highest limit
حد نهایی، حداکثر 

highest proportion
بیشترین نسبت، باالترین نسبت 

high ethical standards
موازین اخالقی واال

high-geared
شدیداً متکی به وام ]بازرگانی، مالیه[

high growth rate
نرخ رشد باال

high-handed
آمرانه، تحکم آمیز

high-income class
قشر پردرآمد

high-income countries
کشورهای پردرآمد

high-input
پر نهاده، نیازمند نهاده زیاد، پر نهاده بر

high-input farming 
کشاورزی پر نهاده

high interest
بهره سنگین؛ عالقه شدید

highland
کوهستان، منطقه کوهستانی، منطقه مرتفع، زمین 

مرتفع؛ ارتفاعات ]در جمع[
high life = high living

زندگی تجملی، زندگی پر زرق و برق
highly-equipped

بسیار مجهز، مجهز
highly paid

شخص با حقوق باال، دارای حقوق باال
high-minded

بلند نظــر، بلند همت، واال همــت، بزرگ منش، 
دارای مناعت طبع 

high official
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کارمند بلندپایه، مقام عالی مرتبه
high-performance

عملکرد قوی؛ دارای عملکرد قوی
high-powered

پر قدرت
high-powered money

پول پر قدرت
high-priced

گران قیمت
high-principled

پای بند به اصول اخالقی، منضبط
high-profit

پرسود، پر منفعت
high quality

مرغوب، باکیفیت )باال( 
high-ranking

بلندپایه، عالی رتبه، ارشد
high-ranking officials

مقامات بلندپایه، مقامات عالی رتبه
high-return

پربازده
high-rise

ساختمان مرتفع، برج، ساختمان بلند مرتبه
high-rise building

بلندمرتبه ســازی، برج سازی؛ ساختمان بلندمرتبه، 
برج

high-risk
پر مخاطره، پر خطر، با ریسک باال

high-risk investment
سرمایه گذاری پر مخاطره

highroad
راه اصلی، شاهراه

high sales cooperative
تعاونی های پرفروش

high school graduate 

دیپلم، دیپلمه، فارغ التحصیل دبیرستان
high school studies diploma

گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه، مدرک دیپلم 
high seas

آب های آزاد، دریاهای آزاد، آب های بین المللی
high season 

فصل شــلوغی، فصل پر ســفر، فصل توریستی، 
فصل اوج سفر

high society
طبقات باالی جامعه، اعیان و اشراف

high spirit
روحیه قوی

high-tech agriculture = hi-tech 
agriculture

کشــاورزی مبتنی بر فناوری پیشرفته، کشاورزی 
پیشرفته 

high-tech = high technology = 
hi-tech
فناوری پیشرفته، فناوری نوین، فناوری سطح باال
high tender

مزایده 
high treason 

خیانت نابخشودنی، جاسوسی برای بیگانگان
high turnout

حضور گسترده )در پای صندوق های رأی(
high turnover of employees

حجم بــاالی نقل و انتقال کارکنــان، باال بودن 
حجم نقل و انتقال کارکنان 

high unemployment
نرخ باالی بیکاری، بیکاری شدید، بیکاری باال 

high-valued cash crops
محصوالت نقدی پرسود

high-valued commodities
کاالهای پرسود، کاالهای پر ارزش

high-valued crops
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محصوالت پرسود، محصوالت پر ارزش
high velocity environment

محیط پر تغییر و تحول
high-yield

پربازده، با عملکرد باال
high-yielding

پربازده، دارای عملکرد باال، با عملکرد باال
high-yielding bond 
اوراق قرضه با نرخ بازده باال، اوراق قرضه پرسود
high-yielding crop

محصول پربازده
hindsight

بازنگری، باز اندیشی
hint

اشاره، کنایه، نکته، سرنخ، توصیه
hinterland

منطقه دورافتاده، پس کرانه 
hinterland model 

الگوی حوزه نفوذ 
hire

اســتخدام کردن، اجیر کردن، به خدمت گرفتن؛ 
کرایه کردن؛ کرایه، اجرت

hire and fire
استخدام و اخراج، عزل و نصب

hired worker
اجیر

hire hand = hired hand
کارگر کشاورزی

hireling
اجیر، مزدور 

hire purchase
اجاره به شرط تملیک، خرید اقساطی، خرید اجاره
hire purchase contract 

قرارداد اجاره به شرط تملیک
hire purchase finance houses

مؤسسات تأمین مالی خرید اجاره
hire purchase system

روش خرید اقساطی
hiring

استخدام؛ اجاره، اجاره کردن
His Excellency (HE)

عالی جناب، جناب آقای
histogram

نمودار میله ای، نمودار ستونی
historian

مورخ، تاریخدان، تاریخ نویس
historic

تاریخی، دوران ساز
historical cost

هزینه اولیه، هزینه واقعی؛ هزینه تاریخی
historically

از منظر تاریخی، به لحاظ تاریخی
historical school

مکتب تاریخی
historicism

تاریخ گرایی
history

تاریخ، تاریخچه، شرح حال، پیشینه، سرگذشت
hit rate

نرخ مؤثر
hit the record = break the record

رکورد را شکســتن، رکوردشکنی، باالترین رکورد 
را آوردن

hoarder
محتکر، اندوخته ساز

hoarding (up)
احتکار، احتکار کردن

hold an election
برگزاری انتخابات 

hold a session
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تشکیل جلسه؛ جلسه تشکیل دادن، جلسه کردن
hold down

تصرف مالکانه
holder

صاحب، صاحب امتیاز، مالک، دارنده؛ حامل 
holder of right

صاحب حق، ذی حق
holder of value

دارنده یا صاحب سند با ارزش
holders of deposits

صاحبان سپرده های بانکی، دارندگان سپرده های 
بانکی

holders of power
صاحبان قدرت، قدرتمندان، قدرت داران

hold harmless clause 
قید مصونیت، قید برائت ذمه 

hold in fee simple
در تصرف مطلق داشتن

holding
مایملک، دارایی؛ مالکیت، تصرف؛ موجودی

holding company
شرکت مادر، شرکت صاحب امتیاز؛ شرکت صاحب 
سهم؛ شرکت مادرتخصصی، شرکت هولدینگ 
holding deed

سند مالکیت
holding gain

افزایش ارزش دارایی
holding of shares

کسب سهام، اخذ سهام، تصاحب سهام
holding operation
اقدام بازدارنده )جهت جلوگیری از وخامت اوضاع(
holding period 

دوره نگهداری 
holdings

مایملک، امالک، دارایی ها، متعلقات

holding the line
حفظ وضع موجود

hold in restraint
توقیف کردن

hold over
به تعویق انداختن

hole-and-corner methods
روش های پنهانی 

holiday
تعطیلی، روز تعطیل، روز بیکاری؛ مرخصی

holiday camp
مجتمع تفریحی

holiday centre
مرکز تفریحی، مرکز توریستی

holidays
تعطیالت؛ ایام تعطیل؛ ایام مرخصی

holidays with pay
مرخصی با حقوق

holism
کل نگری، کالن نگری، جامع نگری

holistic
جامــع، همه جانبــه، فراگیر؛ کل نگــر، جامع نگر؛ 

کل نگرانه
holistic approach

کالن نگر،  رویکرد  همه جانبه نگری؛  کالن نگری، 
رویکرد کلیت گرا، رویکرد کلیت نگر 

holistic strategy
راهبرد جامع، راهبرد کل نگر، راهبرد همه جانبه 

hollow corporation
شرکت برون سپار

hologram
نقش برجسته، هولوگرام

holy office
دادگاه تفتیش عقاید

holy war
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جهاد، جنگ مقدس
homage

ادای احترام، بزرگداشت
home address

نشانی منزل 
home and abroad

داخل و خارج کشور
home banking

بانکداری خانگی؛ بانکداری داخلی
home-banking

بانکداری خانگی
home-based business

کسب و کار خانگی
home-based care

مراقبت در منزل
home builders

مسکن سازان، خانه سازان
home-business

کسب و کار خانگی
home consumption

مصرف داخلی؛ مصرف خانگی
home crafts

صنایع خانگی
home currency

پول ملی
home delivery

تحویل درب منزل
home economics

اقتصاد خانوار، علم اقتصاد منزل
home economics extension

ترویج اقتصاد خانه داری 
home for the aged

خانه سالمندان
home for the disabled

آسایشگاه معلولین

home for the elderly 
خانه سالمندان، مرکز نگهداری سالمندان

home gradening 
کشت خانوادگی، باغ داری خانگی

home-grown
خانگی، داخلی، بومی؛ محصول خانگی؛ محصول 

تولید داخل؛ کشت داخل
home-grown solution

راه حل داخلی، راه حل بومی
home-grown technology

فناوری بومی
home help

کمک کار، کمک کننده به افراد پیر و بیمار
home industries

صنایع داخلی 
homeland

زادگاه، موطن، سرزمین مادری، مام میهن
homeless 

بی خانمان، آواره، بی سرپناه
homeless people
افراد بی خانمان، بی خانمان ها، آدم های بی سرپناه
homeless person 
آدم آواره، بی خانمان، کارتن خواب، کارتون خواب

home loan
وام مسکن

home-made
خانگی، وطنی، داخلی؛ ساخت داخل 

home market
بازار داخلی

home markets
بازارهای داخلی

home office
اداره مرکزی؛ دفتر خانگی

Home Office
وزارت کشور
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home party 
فروش مستقیم در منزل، فروش مستقیم خانگی

home party plan
طرح فروش مستقیم و خانگی

home products = domestic prod-
ucts

محصوالت داخلی، تولیدات داخلی
home rule

حکومت داخلــی، خودمختاری، حکومت حاکمان 
خودی، حکومت مردم بر مردم

home-rule
خودمختاری )داخلی(

home run 
سود یک شبه 

home sales
فروش داخلی

Home Secretary
وزیر کشور 

homesickness
غربت زدگی، هوای وطن، دلتنگی برای وطن

homestead
خانه ســر مزرعه؛ زمیــن واگــذاری ]در ایاالت 

متحده[؛ خانه با متعلقات، خانه رعیتی
homesteader

ساکن زمین واگذاری
homestead right

حق حداقل معیشت، حق معیشت حداقلی
home students 

دانشجویان بومی
home study 

آموزش مکاتبه ای 
home study course 

دوره تحصیل مکاتبه ای 
hometown

شهر محل زندگی

home-working
اشتغال خانگی، خانه کاری، منزل کاری

homo economics = economic man
انسان اقتصادی 

homogeneity
همگنی، تجانس، تشابه، هم سنخی، سنخیت 

homogeneous linear equation
معادله خطی همگن

homogenous 
متجانس، همگن، جور 

honestly
صادقانه، شرافتمندانه

honest penny
پول حالل، روزی حالل، رزق حالل 

honest truth
عین حقیقت، حقیقت محض

honesty
صداقت، درستکاری، راست گویی؛ شرافت، شرف

honorable
محترم، قابل احترام

honorarium
حق الوکاله، حق التدریس، حق ویزیت )پزشــک(؛ 

پاداش افتخاری
honorary

افتخاری
honorary chairman

رییس افتخاری؛ رییس افتخاری جلسه
honorary degree

درجه افتخاری )دانشگاهی(
honorary doctorate

دکترای افتخاری
honorary management

مدیریت افتخاری 
honorary member

عضو افتخاری 
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honorary membership
عضویت افتخاری 

honorary president
رییس افتخاری

honorary staff
کارکنان افتخاری، نیروهای افتخاری

honor = honour
عزت، افتخــار، احترام، ســربلندی، مایه افتخار؛ 
شــرافت؛ در سررســید پرداخت کردن، نکول 

نکردن ]مالی[؛ وفای به عهد کردن 
honoring institute

مؤسسه خوش حساب، مؤسسه تأدیه کننده
honor policy

بیمه نامه افتخاری
honouring = honroing

قدردانی، تجلیل
honours degree

مدرک با درجه ممتاز 
honours list

فهرست دریافت کنندگان نشان و لقب
hook

چنگک
hopeful

امیدبخش، امیدوار کننده؛ امیدوار
hopefulness

امیدواری
hopeless 

ناامید، مأیوس، نومید، حاکی از یأس و ناامیدی
hopelessness 

ناامیدی، یأس، نومیدی
horizon

افق، گستره، چشم انداز
horizon analysis 

تحلیل افق زمانی
horizontal

افقی
horizontal audit

حسابرسی سراسری
horizontal equity

برابری افقی، تساوی افقی 
horizontal expansion

توسعه افقی
horizontal group

گروه افقی، گروه هم سطح
horizontal growth

رشد افقی 
horizontal integration

یکپارچه سازی افقی، ادغام افقی 
horizontal labor mobility

جا به جایی یا تحرک افقی نیروی کار
horizontal labor union

اتحادیه کارگری افقی
horizontal liknage

ارتباط افقی
horizontal merger 

ادغام افقی 
horizontal networks

شبکه های افقی
horizontal promotion 

ترفیع افقی 
horizontal social mobility 

تحرک اجتماعی افقی
horizontal structures

ساختارهای افقی
horse trading

معامله شیرین، معامله خوب
horticultural

باغی، امور مربوط به باغبانی
horticultural economy

اقتصاد باغی
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horticultural produce = horticul-
tural products

محصوالت باغی
horticultural production

تولید محصوالت باغی، تولیدات باغی
horticulture

باغبانی، بُستان کاری، باغ کاری، کشت محصوالت 
باغی

horticulturist = horticulturalist
باغبان، بُستان کار، باغ کار 

hose = hose pipe
شلنگ، شیلنگ

hospitability
میهمان نــوازی،  مهمــان داری،  مهمان نــوازی، 

میهمان داری
hospitable

مهمان نواز؛ مساعد، مناسب، مطلوب
hospital

بیمارستان، مریض خانه
hospital cooperative

تعاونی بیمارستانی، بیمارستان تعاونی
hospitality 

هتلداری؛ مهمان نوازی، مهمان داری؛ پذیرایی )از 
گردشگران(

hospitality industry
صنعت هتلداری، صنعت میهمان داری

hospitalization
بستری شدن در بیمارستان

host
میزبان؛ میزبانی کردن؛ تعداد زیادی، شمار فراوان، 
مقدار فراوان ]با حرف a در ابتدا و of در انتها[
hostel

مهمان سرا، خوابگاه، اقامتگاه، مهمانخانه
hostile

خصمانه، غیر منصفانه، کینه توزانه

hostility
دشمنی، خصومت، عناد، کین

hot bills
اســناد بهادار در حال انقضــا، اوراق قرضه رو به 

انقضا
hotel management 

هلتداری، مدیریت هتل 
hot line

خط مستقیم )تلفن(، خط تلفن ارتباط مستقیم
hot money

پول فّرار، سرمایه فّرار، سرمایه در گردش
hot spot

کانون بحران، کانــون ناآرامی؛ نقطه داغ؛ منطقه 
حفاظت شده

hot stock 
سهام داغ 

hourly rate 
نرخ ساعتی 

hourly-rate worker
کارگر ساعتی

hour worker 
کارگر ساعتی 

house
خانه، منزل، مســکن؛ مؤسسه؛ شــرکت، بنگاه، 
تجارتخانه؛ جا دادن، منزل دادن، اسکان دادن؛ 

اسکان 
House

مجلس، مجلس شــورا؛ مجلس عــوام ]بریتانیا[؛ 
مجلــس نمایندگان ]آمریــکا[ ]با حرف اضافه 

the در ابتدا[ 
house agency

بنگاه مسکن، دالل خانه، بنگاه معامالت امالک
house agent

بنگاه دار، مشاور امالک 
houseboat

خانه قایقی 
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housebreaker 
سارق )منزل(

house builder
پیمانکار ساختمان

house-building cooperatives
تعاونی هــای  مســکن،  ســاخت  تعاونی هــای 
مسکن ساز، تعاونی های خانه سازی، تعاونی های 

مسکن
house construction

خانه ســازی، احداث مسکن، ساخت خانه، ساخت 
مسکن؛ مسکن سازی

house flag
پرچم شرکت، پرچم تجاری

household
خانوار

household appliances
لوازم خانگی

household-based firm
مؤسسه اقتصادی خانوادگی

household budgeting
تنطیم بودجه خانوار

householder
سرپرســت  خانواده،  رییس  خانواده،  سرپرســت 

خانوار؛ صاحب خانه
household expenses

مخارج خانوار
household farming system

بهره برداری  نظام  خانوادگــی،  بهره برداری  نظام 
خانواری

household furniture
اثاثیه منزل

household goods
کاالهای خانگی

household head
سرپرست خانوار

household industry
صنعت خانگی

household management 
مدیریت خانوار 

household members
اعضای خانوار

household production 
تولید خانگی 

household provider
نان آور خانواده

household size
تعداد افراد خانوار، بُعد خانوار

House of Commons
مجلس عوام

house of correction
دارالتأیب

house of detention
بازداشتگاه

House of Lords
مجلس اعیان، مجلس سنا 

house of parliament
قانون گذاری، مجلس  مجلــس  نمایندگان،  خانه 

مقننه؛ مجلس شورا
House of Representatives

مجلس نمایندگان، مجلس شورای ملی
House of the Nation 

خانه ملت، خانه مردم، مجلس نمایندگان
house poor 

گیِر مسکن، بی پول به دلیل اقساط مسکن 
house purchase saving account 

حساب پس انداز مسکن
house search 

تفتیش منزل 
house-to-house service

ارائه خدمات درب منازل
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housing
خانه ســازی، تأمین مسکن؛ مســکن؛ اسکان؛ جا 

دادن، منزل دادن، اسکان دادن
housing act

قانون مسکن
housing affordability index

توانایی خانه  شاخص استطاعت مسکن، شاخص 
دار شدن

housing allowance
فوق العاده  مســکن،  مســکن، حق  کمک هزینه 

مسکن
Housing and Urban Planning 
Bureau

اداره مسکن و شهرسازی
housing applicant

متقاضی مسکن
housing association

انجمن مسکن، بنیاد مسکن، اتحادیه مسکن
housing bank

بانک مسکن
housing benefit

کمک هزینه مسکن، حق مسکن 
housing bond 

اوراق قرضه مسکن 
housing boom

جهش خانه ســازی، ترقی روند خانه سازی، رونق 
بازار مسکن

Housing Bureau
اداره مسکن )و شهرسازی(

housing construction
احداث مســکن، ســاخت مسکن؛ ســاخت های 

مسکونی ]در جمع[
housing cost

هزینه مسکن، هزینه تأمین مسکن
housing crisis

بحران مسکن

housing delivery cooperative
تعاونی تحویل مسکن

housing developers
مسکن سازان

housing estate
خانه های  مســکونی؛  مسکونی، شهرک  مجتمع 

سازمانی
housing finance

تأمین مالی مسکن
Housing Foundation

بنیاد مسکن
housing loan

وام مسکن
housing management

مدیریت مسکن
Housing market 

بازار مسکن
housing master plan

طرح جامع مسکن
housing policy

سیاست مسکن سازی
housing problem

مشکل مسکن، معضل مسکن
housing saving fund 

صندوق پس انداز مسکن
housing savings

پس انداز مسکن
housing scheme

طرح مسکن)سازی(
housing shortage

کمبود مسکن
housing starts 

شروع به ساخت مسکن 
housing subsidy

یارانه مسکن؛ تسهیالت )بالعوض( خرید یا تعمیر 
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مسکن
housing support center

مرکز پشتیبانی مسکن، مرکز تأمین مسکن 
hub

قطب، مرکز، کانون اصلی
huge

عظیم الجثه، عظیم؛ کالن، هنگفت، گزاف، بسیار 
سنگین

human capital 
سرمایه انسانی

human development 
توسعه انسانی 

human development index (HDI)
شاخص توسعه انسانی 

human dignity
شأن و کرامت انسانی، عزت نفس

human ecology
بوم شناسی انسانی، اکولوژی انسانی

human engineering
مهندسی انسانی

human environment 
محیط زیست انسانی 

human factors
عوامل انسانی 

human-friendly technology
فناوری بشردوست، فناوری انسان دوست

human geography
جغرافیای انسانی

human interest
جنبه انسانی قضیه؛ عالقه و توجه انسان، منافع و 

مصالح انسان ]در جمع[
humanism

انســان گرایی، اومانیســم، مکتب اصالت انسان؛ 
مسلک نوع پرستی، انسان دوستی، نوع دوستی

human nature

سرشت آدمی، ذات بشر، طبیعت انسان
human poverty index (HPI)

شاخص فقر انسانی 
human race

نوع بشر، نژاد بشر، آدمی، انسان 
human relations

روابط انسانی، مناسبات انسانی 
human relations school

مکتب روابط انسانی ]مدیریت[
human resource accounting

حسابداری منابع انسانی 
human resource empowerment 

توانمندســازی منابع انســانی، توان افزایی منابع 
انسانی

human resource management
مدیریت منابع انسانی، مدیریت نیروهای انسانی 
human resource planning

برنامه ریزی منابع انســانی، برنامه ریزی نیروهای 
انسانی

human rights
حقوق بشر، حقوق انسانی

human rights activists
فعاالن حقوق بشر

Human Rights Commission
کمیسیون حقوق بشر

human rights defenders
مدافعان حقوق بشر، حامیان حقوق بشر

human rights violation
نقض حقوق بشر

Human Rights Watch
دیده بان حقوق بشر

human settlement 
سکونتگاه انسان، زیستگاه انسانی 

humble
فروتن، متواضع؛ معمولی، محقر
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humidity 
رطوبت، شرجی 

hundred percent
صد در صد، کاماًل

hunger
گرسنگی؛ گرسنگی کشیدن؛ ولع، اشتیاق

hunger march
تظاهرات بیکاران؛ تظاهرات برای غذا 

hunger strike
اعتصاب غذا 

hungry
گرسنه؛ گرسنگان ]با حرف اضافه the در ابتدا[ 
hunting

شکار، صید، شکار حیوانات
hunting ground

شکارگاه
huntsman = hunter

شکارچی، صیاد 
hurdle rate 

کمینه نرخ بازگشت سرمایه؛ نرخ نصاب 
hurriedly

شتاب زده، باعجله، شتابان
hush-money

حق السکوت، اخاذی
hustings

فعالیت های انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی، تبلیغات 
انتخاباتی 

hut
کلبه، آلونک، خانه رعیتی

hybrid
گیــاه پیوندی، رقــم پیوندی؛ دوگانــه، ترکیبی، 

پیوندی
hybrid annuity 

مستمری دوگانه )ثابت و متغیر( 
hybrid approach

رویکرد ترکیبی، رهیافت تلفیقی
hybrid investment 

سرمایه گذاری ترکیبی
hybridization = hybridation

دو رگ گیری، پیوند دوگونه ای، گشن گیری، پیوند 
]علوم گیاهی[

hybrid reserve
اندوخته یا ذخیره چند منظوره

hybrid structure
ترکیب مختلط، ساختار مختلط، ساختار دوگانه

hydrologist
آب شناس

hydrology
آب شناسی

hydropower
برق آبی، نیروی برق آبی 

hygiene
بهداشت، پاکیزگی 

hygienic
بهداشتی 

hyper competition
فرا رقابت 

hypercritical
ایرادگیر، خرده گیر، عیب جو، مالنقطی

hyperdeflation theory
نظریه انقباض شدید پولی 

hyperemployment
اشتغال افراطی 

hyperinflation
تورم شدید، تورم حاد و افسارگسیخته، اَبَر تورم

hyper market
مرکز خرید بزرگ، فروشگاه بزرگ، فرا فروشگاه، 

اَبَر فروشگاه
hyping and dumping 

تبلیغ زیاد و فروش سریع
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hypocrisy
تدلیس، تزویر، نفاق، دورویی

hypocrite 
منافق، ریاکار، سالوس، دورو، مزّور

hypothecate 
به رهن گذاشتن 

hypothecation
رهن گذاری، گروگذاری، فک رهن

hypothecator
رهن گذار، راهن، گروگذار 

hypothesis
فرضیه

hypothesis testing
آزمون فرضیه 

hypothesize
فرضیه سازی، طرح فرضیه کردن، فرضیه پردازی

hysteresis
برگشت ناپذیری 

hysteretic
برگشت ناپذیر



I
ICA

اتحادیه بین المللی تعاون
icing on the cake

تشریفات غیر ضروری
iconoclasm 

سنت شکنی
iconoclast

سنت شکن
idea

فکر، اندیشه، ایده، طرح، عقیده، نظر، رأی 
idea-box

صندوق پیشنهادها
idea generation 

ایده سازی، تولید ایده، اندیشه سازی 
ideal

آرمانی، مطلوب، بهینه، ایده آل
ideal capacity
ظرفیت آرمانی، ظرفیت مطلوب، ظرفیت ایده آل

ideal citizen
شهروند کامل، شهروند مطلوب، شهروند ایده آل

ideal combination
ترکیب مطلوب 

ideal index
شاخص آرمانی، نمایه ایده آل

idealism
آرمان گرایی، آرمان خواهی، ایده آلیسم

idealist
آرمان گرا، کمال جو، ایده آلیست، آرمان خواه

idealistic
آرمان گرایانه، کمال جویانه، آرمانی، ایده آلیســتی، 

آرمان خواهانه
idealization

آرمان گرایی؛ صورت آرمانی دادن؛ آرمانی سازی
idealized self 

خود دلخواه
ideal status

وضع مطلوب، وضعیت آرمانی
ideaprenear

ایده آفرین، اندیشه ساز
idea stage
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مرحله ایده، مرحله شکل گیری ایده
ideation

اندیشه ســازی،  ایده پــردازی،  اندیشــه پردازی، 
ایده سازی

identical
عین هم، یکسان، یک جور

identification
شناسایی، تعیین؛ تشــخیص، اثبات هویت، احراز 
احساس  هم ذات پنداری،  یکی ســازی،  هویت؛ 

یگانگی
identification card = identity 
card = ID card

کارت شناسایی، اوراق هویت، کارت هویت
identification of identity

احراز هویت
identification of the parties

احراز هویت طرفین
identified

شناخته شده، شناسایی شده؛ شناسنامه دار؛ تعیین 
هویت شده؛ با هویت

identified shares 
سهام شناسنامه دار

identify
شناســایی کردن، مورد شناســایی قــرار دادن، 

تشخیص هویت؛ همسان سازی 
identify with

احســاس نزدیکــی کــردن، از خود دانســتن، 
هم ذات پنداری )کردن(

identikit 
چهره نگاری 

identity
برابری، همســانی؛  هویت؛ عینیــت؛ همانندی، 

همسان انگاری
identity-building

هویت سازی

identity card = ID card
کارت شناسایی، کارت هویت

identity certificate
شناسنامه، ســجل، گواهی هویت، گواهی احراز 

هویت؛ مدارک شناسایی ]در جمع[
identity crisis

بحران هویت
identity matrix

ماتریس برابری
identity paper

ســند هویت، اوراق هویت، ســند احراز هویت؛ 
مدارک شناسایی ]در جمع[

identity records
سوابق سجلی

identity theft 
سرقت هویت 

ideological battle
نزاع عقیدتی، نبرد ایدئولوژیکی

ideologist
نظریه پرداز عقیدتی، ایدئولوگ

ideology
مســلک، مــرام، عقیــده، ایدئولــوژی، مکتب؛ 

نظریه پردازی ذهنی
idiosyncrasy

طرز فکر شــخصی، ویژگی شخصی، خصوصیت 
فردی

idiosyncratic
فردی، شخصی

idiosyncratic exchange
مبادله ویژه

idle
بالاستفاده، معطل، عاطل و باطل، بدون استفاده، 

بی مصرف، بیهوده، راکد
idle capacity

ظرفیت بالاستفاده، ظرفیت خالی، ظرفیت عاطل، 
ظرفیت راکد
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idle capital
سرمایه راکد، سرمایه بالاستفاده 

idle cash
نقدینگی بالاســتفاده، پول بالاستفاده، نقدینگی 

راکد
idle deposit

سپرده راکد، سپرده عاطل
idle facilities

تسهیالت بالاستفاده، امکانات بالاستفاده
idle lands

اراضی بالاستفاده، اراضی موات
idle report

گزارش بی اساس
idle reserves

ذخایر بالاستفاده
idle time

وقت بیهوده تلف شده، وقت عاطل و باطل، زمان 
هرزگردی )دســتگاه ها و ماشــین آالت(، مدت 

زمان بالاستفاده
IFAD

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 
if deemed necessary

در صورت اقتضا، در صورت نیاز 
if necessary

عنداللزوم، در صورت نیاز 
ifs and buts

اگر و مگرها
ignorance

بی اطالعی، جهالت، بی خبری، جهل، عدم اطالع، 
ناآگاهی

ignorance of law = ignorance to 
law

جهل به قانون 
ignorant

بی اطالع، ناآگاه، نادان، جاهل

ignore
نادیده گرفتن، بی اعتنایی کردن، چشــم پوشیدن؛ 

رد کیفرخواست ]حقوق[
ill-advised

غیر عاقالنه، نســنجیده، نابخردانه، دور از حزم و 
احتیاط 

ill business
کسب و کار کساد، کسب و کار بی رونق

ill-conceived
ناشیانه، حساب نشده 

ill-defined
بد تعریف شده، نامشخص، فاقد تعریف روشن

illegal act
اقدام غیر قانونی، فعل غیر قانونی؛ فعل حرام

illegal action
عمل یا اقدام غیر قانونی، شکایت غیر قانونی 

illegal clause
شرط خالف قانون، شرط نامشروع، شرط حرام

illegal competition
رقابت نامشروع، رقابت غیر قانونی، رقابت ناسالم
illegal copying 

کپی برداری غیر قانونی
illegal detention

توقیف غیر قانونی؛ بازداشت خودسرانه 
illegal dividend 

سود سهام غیر مجاز 
illegal entry 

ورود غیر قانونی 
illegal immigrant = illegal alien

مهاجر غیر قانونی
illegality

امر یــا فعل خالف قانون؛ غیر قانونی بودن؛ عدم 
مشروعیت، فقدان مشروعیت

illegal logging
بهره برداری غیر قانونی از منابع جنگلی، قطع غیر 
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قانونی اشجار
illegal occupation

تصرف غیر قانونی
illegal resolution

مصوبه غیر قانونی
illegal squat

تصرف یا اشغال غیر قانونی )ساختمان(، سکونت 
غیر قانونی، تصرف عدوانی

illegal transactions
معامالت غیر قانونی، داد و ستدهای غیر قانونی

illegal = unlawful
غیر قانونی، حرام، نامشــروع، خالف قانون، فاقد 

وجهه قانونی
illegal use 

استفاده غیر مجاز 
illegitimacy

عدم مشروعیت، فقدان مشروعیت، نامشروعی 
illegitimate

نامشروع، فاقد وجهه قانونی، فاقد مشروعیت
ill-equipped

فاقد تجهیــزات الزم، نامجهز؛ نامناســب؛ فاقد 
صالحیت الزم

ill-founded
سست بنیان، بی پایه و اساس

ill-gotten gains
سود نامشروع، پول حرام 

ill health
ناخوشی، بیماری

illiberal
کوته فکــر، متعصب، تنگ نظر؛ فاقد ســعه صدر؛ 

مستبد؛ خسیس؛ محدودکننده
illicit

ممنوع، غیر مجاز، نامشــروع، حرام، غیر اخالقی؛ 
خالف قانون

illicit commission

رشوه
illicit earning

درآمد حرام، درآمد نامشروع
illicit profits 

عواید غیر قانونی، ســودهای غیر مشروع، منافع 
نامشروع

illicit trade
تجارت نامشروع 

ill-informed
کم اطالع، بدون اطالعات کافی، ناآگاه؛ ناآگاهانه
ill-intention

سوء نیت 
illiquid

غیــر نقــدی؛ بی نقدینــه ]مالــی[؛ نقد ناشــو 
]سرمایه گذاری[، غیر قابل نقد شدن

illiquidity
غیر نقدینگی، نانقدینگی؛ نقد ناپذیری ]نقدینگی[؛ 

غیر قابل نقد شدن
illiteracy 

بی سوادی 
illiteracy rate

نرخ بی سوادی، میزان بی سوادی 
illiterate

بی سواد، عامی
illiterate adults

بزرگساالن بی سواد
ill omened = bad omened

بدشــگون، بدیمن، نحس، شــوم، بد فرجام، بد 
عاقبت

ill-suited
نامناسب، ناجور 

ill-treatment
بدرفتاری، سوءرفتار، خشونت

illuminating
راهگشا، روشن گر
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ill-usage 
سوءاستفاده، بدرفتاری 

illusion
توهم، تصور باطل؛ پندار، خیال باطل

illusive
واهی، موهوم، فریبنده 

illusory profits
سودهای غیر واقعی، سودهای موهوم

illustrate
ترسیم کردن؛ شرح دادن، توضیح دادن

illustration
توضیح، شرح؛ مثال، نمونه؛ تصویر 

illustrative
روشن کننده، نشان دهنده، توصیح دهنده، روشن گر
ill will

سوءنیت
ill-will 

سوءنیت
ILO Promotion of Cooperatives 
Recommendation 

توصیه نامه ســازمان بین المللی کار در خصوص 
ترویج تعاونی ها

image
تصویر، تمثال؛ وجهه، وجهه عمومی؛ مظهر، مثال 

بارز 
image of cooperative

وجهــه تعاونی، ســیمای تعاونی، وجهــه تعاون، 
سیمای تعاون

imaginary
موهوم، خیالی، فرضی، پندارین

imagination
خیال، تخیل، قدرت تخیل، تصور، پندار، وهم

imaginative
پــر از خالقیت؛ تخیلــی، خیال پرداز)انه(؛ خالق، 

خالقانه

imbalanced 
نامتوازن، نامتعادل

imitation
تقلید، پیروی، دنباله روی 

imitative
تقلیدی، تصنعی، بدلی

imitative arts
هنرهای تجسمی

imitative entrepreneurship
کارآفرینی تقلیدی، کارآفرینی اقتباسی

imitative growth
رشد مصنوعی، رشد ساختگی

imitative learning
یادگیری تقلیدی، یادگیری طوطی وار 

immaterial
بی اهمیت، ناچیز، کم اهمیت؛ غیر مادی 

immediate
مستقیم، بالفصل؛ فوری، آنی، فی الفور

immediate action
اقدام فوری، اقدام عاجل، اقدام آنی

immediate annuity
مقرری نقدی یا فی المجلس 

immediate cause 
علت بالفصل، علت مستقیم 

immediate decision
تصمیم فوری، تصمیم اضطراری، تصمیم عاجل

immediate delivery
تحویل فوری 

immediate family
بستگان درجه یک، بستگان بالفصل

immediate heir
وارث بالفصل 

immediate holding company
شرکت مادر بالفصل

immediate information
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اطالعات دست اول
immediate ownership

مالکیت بالفصل، مالکیت مستقیم
immediate parties

متعاملین بالفصل، طرف های اصلی معامله
immediate possession 

تصرف مستقیم، تملک مستقیم
immediate supervision

سرپرستی مستقیم، نظارت بالواسطه
immediate supervisor

سرپرست مستقیم، سرپرست بالواسطه
immemorial

بسیار قدیمی، بسیار کهن
immigrant

مهاجر، کوچنده
immigrant-receiving

مهاجرپذیر
immigrant-receiving country 

کشور مهاجرپذیر
immigrant remittance

پول فرستی مهاجران، ارسال و انتقال یا حواله وجه 
توسط مهاجران 

immigrant-sending
مهاجرفرست

immigrant-sending country 
کشور مهاجرفرست

immigrant workers
کارگران مهاجر 

immigration
مهاجرت، کوچ

imminent = impending
قریب الوقوع، در شرف وقوع، در راه 

immobility
عدم تحرک، عدم جا به جایی، بی حرکتی، سکون، 

بی تحرکی

immobilization
متوقف سازی، مسدودســازی؛ غیر منقول کردن 

مال منقول؛ از رواج انداختن 
immobilization of capital

تبدیل سرمایه متغیر به دارایی یا سرمایه ثابت 
immoderate

مفرط، خارج از اعتدال؛ نامعتدل، افراطی
immoral

غیر اخالقی، خالف عفت عمومی، خالف اخالق؛ 
ناباب، ناپسند، بی بند و بار 

immoral contract
قرارداد غیر اخالقی، قرارداد خالف عفت عمومی 
immorality

جنبه غیر اخالقــی، رفتار خالف اخالق؛ بی بند و 
باری، عدم تقید به اخالق و موازین

immoral offence
تجاوز به اخالق عمومی 

immortal = eternal
فناناپذیر، جاوید، ماندگار، ابدی، جاویدان، جاودان
immortality

فناناپذیری، جاودانگی
immovable 

غیر منقول؛ اموال غیر منقول ]در جمع[
immovable property

اموال غیر منقول 
immune 

مصون، معاف 
immunity

مصونیت، ایمنی؛ معافیت، بخشودگی 
immunization 

مصون سازی 
impact

تأثیر، تأثیر عملکرد، اثر؛ اصابت 
impact analysis

بررسی تأثیر )عملکرد(، تحلیل نقطه اثر، تجزیه و 
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تحلیل اثرات، تحلیل اثر، تحلیل تأثیر 
impact assessment

اثرسنجی، ارزیابی تأثیر )عملکرد(
impact monitoring 

پایش تأثیرات 
impact multiplier
ضریب فزاینده تأثیر، ضریب فزاینده اثر عملکرد

impact of taxation
تأثیر مالیات بندی 

impaired
معیوب، آسیب دیده؛ تضعیف شده 

impaired capital
سرمایه بی پشتوانه 

impaired credit 
تنزل رتبه اعتبار 

impartial
بی طرف؛ بی طرفانه؛ بی غرض، منصف

impartial body
هیأت بی طرف

impartiality
بی طرفی، بی غرضی؛ انصاف

impasse
تنگنا، بن بست، مخمصه، اوضاع بغرنج

impatience
بی صبری، بی حوصلگی، ناشکیبایی، بی قراری

impatient
بی صبر، بی حوصله، بی تاب، ناشکیبا 

impeachable
قابل پی گرد قانونی، قابل تعقیب

impeachment
زیر ســؤال بردن، مورد تردید قرار گرفتن؛ متهم 
کــردن، اعالم جرم کردن علیه ]حقوق[؛ اتهام؛ 

تعقیب قانونی 
impecunious

تهیدست، بی پول، مفلس

impediments = barriers = obsta-
cles

موانع، مانع ها، موانع موجود بر سر راه
impending

قریب الوقوع، در شرف وقوع، نزدیک
impenetrable

نفــوذ ناپذیر، غیــر قابل رخنه؛ غیــر قابل درک؛ 
الینحل

imperative
الزامی، الــزام آور، الزم االجرا؛ دســتوری، آمرانه، 

تکلیفی
imperative law

قانون تکلیفی
imperfect

ناقص، معیوب 
imperfect competition

رقابت ناقص
imperfection

نقص، ایراد، اشکال، عیب؛ عدم کمال
imperfect market

بازار ناقص
imperfect obligation

تعهد غیر رسمی، تعهد اخالقی
imperfect usufruct 

انتفاع محدود 
imperialism
امپریالیسم، استعمارگری، سیاست استعمارطلبی 

imperialist
استعمارطلب، جهان خوار، امپریالیست

impermanent
موقت، گذرا، زودگذر، ناپایدار

impersonal
فاقد جنبه شخصی، غیر شخصی؛ بی طرفانه

impersonal account
حساب غیر شخصی
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impersonal forces
نیروهای طبیعت، نیروهای طبیعی 

impersonation
جعل هویــت؛ تقلید؛ خود را جــا زدن )جای فرد 

دیگر(
impertinent = irrelevant = irre-
lated

نامربوط، خارج از موضوع، بی ربط، بی مورد 
impetus

انگیزه
impingement

تأثیر، اثر، برخورد؛ دخالت؛ تجاوز، تخطی
impious

وظیفه نشناس؛ خدانشناس؛ بی تقوا 
implement

اجرا کردن، انجام دادن؛ ابزار، وسیله؛ پیاده سازی، 
پیاده کردن

implementation
انجــام، اجرا، پیاده ســازی، انجــام )دادن(، اجرا 

)کردن(، پیاده کردن
implementation directive

دستورالعمل اجرایی، دستور اجرا، فرمان اجرا
implementation networks

شبکه های اجرایی
implementation of duties

انجام وظایف، اجرای وظایف )محوله(
implementation plan = work plan

طرح اجرایی 
implementation working group 
(IWG)

کارگروه اجرایی، کارگروه اجرا
implementing organization

سازمان مجری، دستگاه مجری
implements

تجهیزات، ادوات، وســایل و ابزار، ابزارآالت، ساز 
و برگ

implication
مفهوم ضمنی یا تلویحی؛ استلزام ]منطق[؛ پیامد؛ 

اشاره ضمنی، اشاره
implications

ملزومات، الزامات؛ پیامدها، تبعات
implicit

ضمنی، تلویحی
implicit cost

هزینه ضمنی
implicit interest

بهره ضمنی
implicit knowledge

دانش ضمنی، دانش پنهان
implicit rent

اجاره ضمنی، کرایه ضمنی؛ سهم مالکیت از تولید 
implied

ضمنی، تلویحی، غیر صریح؛ متضمن چیزی بودن 
implied agreement 

توافق ضمنی 
implied by statute 

منبعث از قانون
implied condition

شرط ضمنی 
implied contract

قرارداد ضمنی
implied term 

شرط ضمنی 
implied trust

امانــت ضمنی؛ توکیــل رأی ضمنــی ]حقوق[؛ 
مسئولیت ضمنی

implied waiver
انصراف ضمنی

implied warranty
تضمین ضمنی، کفالت ضمنی

import
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واردات؛ وارد کــردن ]کاال[؛ معنی دادن، داللت 
داشتن؛ کاالهای وارداتی ]در جمع[؛ وارداتی

importance sampling 
نمونه گیری نقاط مهم وارداتی 

importation
واردات؛ وارد کردن )کاال از خارج(

import ban 
منع واردات 

import credit
اعتبار مالی جهت واردات

import duties
عوارض گمرکی واردات 

imported 
وارداتی 

imported model
الگوی وارداتی

imported technology
فناوری وارداتی

importer
واردکننده، وارداتچی

import excise tax
مالیات غیر مستقیم بر واردات 

import inflation
تورم وارداتی؛ تورم واردات

importing capacity
ظرفیت وارداتی، ظرفیت واردات

importing country
کشور واردکننده 

import license = import permit
پروانه واردات، مجوز واردات 

import price
قیمت وارداتی 

import prohibition = import ban
ممنوعیت واردات کاال، منع واردات

import restriction

محدودیــت واردات؛ محدویت هــای وارداتی ]در 
جمع[ 

imports and exports
واردات و صادرات، کاالهای وارداتی و صادراتی 
import subsidy

یارانه واردات
import substitution

جایگزینی واردات
import tariffs

تعرفه های واردات
imposed

تحمیلی، اجباری 
imposed goals

اهداف تحمیلی
imposed participation 

مشارکت تحمیلی 
imposed war

جنگ تحمیلی
imposition

تحمیــل؛ وضع؛ اعمال نفوذ؛ سوءاســتفاده؛ حقه، 
کلک، دوز و کلک

imposition of tax 
وضع مالیات

impossibility 
عدم امکان، ناممکن بودن، مقدور نبودن، میســر 

نبودن، امکان نداشتن
impossible

ناممکن، غیر ممکن، نشــدنی، ناشدنی، نامقدور، 
نامیسر

impossible contract
قرارداد غیر قابل اجرا 

impostor
شیاد، مزدور، حقه باز 

imposture
شیادی، حقه بازی 
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impotence
ضعف، ناتوانی، عجز 

impotent
ناتوان، ضعیف، عاجز 

impound
توقیف کردن، مصادره کردن؛ ضبط کردن )اموال 

و دارایی(
impoverish

فقیر کردن، ضعیف کردن؛ تحلیل بردن 
impoverished

فقیر شده، ضعیف شــده، محروم نگه داشته شده؛ 
فقیر، مستعضعف، محروم؛ تحلیل رفته 

impoverishment
فقر، ضعف، تحلیل رفتگی

impracticability
غیر عملی بودن، عدم قابلیت اعمال، عدم امکان 

اجرا 
impracticable

غیر عملی، ناشدنی، نشدنی، غیر قابل اجرا
impractical

غیر عملی، اجرا نشــدنی، غیــر قابل اجرا؛ به درد 
نخور، بی عرضه

impracticality
غیر قابل اجرا بودن؛ بی عرضگی، بی لیاقتی

imprecision
بی دقتی، عدم دقت 

imprescriptible 
غیر قابل اســقاط در اثر مرور زمان، عدم مشمول 

مرور زمان
impression
اثر، نشان، تأثیر؛ برداشت؛ نظر، عقیده؛ ادا، تقلید 
impressionistic analysis

تحلیل برداشت گرایانه
impressive
تأثیرگذار، گیرا، باابهت، پر ابهت، چشمگیر، مؤثر

imprest
تنخواه، تنخواه گردان؛ پیش پرداخت عملیات، وجه 

پیش پرداخت 
imprest account

حساب تنخواه گردان 
imprest bill

حواله پیش پرداخت 
imprest cash

مساعده پیش پرداخت
imprest fund

وجه مســاعده، وجه تنخواه گردان؛ صندوق وجوه 
دستی

imprest system
روش تنخواه، نظام تنخواه، سیستم تنخواه

imprint
ممهور کردن، نقش انداختن؛ نقش، اثر 

imprinting
نقش پذیری

imprison 
زندانی کردن، حبس کردن، زندان انداختن

imprisoned
محبوس، زندانی 

imprisonment
حبس؛ زندانی کردن، زندان انداختن، حبس کردن
imprisonment with hard labor

حبس با اعمال شاقه 
improbability

عدم احتمال، نامحتمل بودن، استبعاد، دور از ذهن 
بودن 

improbable
نامتحمل، دور از ذهن، بعید

improper
نامناســب، بی مورد، بی جا، نا به جا؛ خالف واقع، 

نادرست
impropriety
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نامتناسب بودن، نامناسب بودن؛ عدم تناسب 
improvable

اصالح پذیر، بهبود پذیر، قابل اصالح
improve

بهبود بخشــیدن، ارتقا دادن، اصالح کردن، پیش 
بردن؛ افزایش دادن؛ بهبود یافتن

improved farming
زراعت پیشرفته 

improved land
زمین اصالح شده 

improved seeds
بذور اصالح شده 

improved services
خدمات پیشرفته 

improvement
بهبود، اصالح، ارتقا، بهسازی، پیشبرد، پیشرفت

improvement factor
عامل بهبود، عامل ارتقا، عامل پیشرفت

improvement loan
وام به منظور بهسازی، وام بهسازی 

improvement of prices
بهبود نرخ ها، اصالح نرخ ها

improvidence
اسراف، تبذیر؛ عاقبت نیندیشی

improvident
اسراف کار، مسرف، ولخرج 

improving lease
اجاره به شرط اصالح 

improvisation
بدیهه گویی، بدیهه سرایی، فی البداهه گویی

imprudence
بی احتیاطی، بی فکری، ندانم کاری

imprudent
غیر عاقالنه، نسنجیده؛ بی احتیاط

impugn

مورد تردید قــرار دادن، زیر ســؤال بردن؛ انکار 
کردن 

impugnment of a statement 
رد اظهارات شاهد 

impulse-buying 
خرید بدون دلیل و انگیــزه، خرید تفننی و بدون 

برنامه، خرید متأثر از تبلیغات
impulse goods

کاالهای انگیزشی، کاالهای محرک 
impulsion

تکان، حرکت؛ ســائقه، انگیزه ناگهانی؛ کشــش؛ 
تمایل 

impulsive
غریزی، بی اختیار؛ بی دلیل، از روی هوا و هوس 
impunity

بخشــودگی )از مجازات(، معافیــت از جریمه یا 
مجازات 

imputation
اِسناد، نسبت دادن؛ اتهام

imputed cost
هزینه ضمنی

imputed income
درآمد ضمنی 

imputed interest
بهره ضمنی، بهره تلویحی 

imputed rent
اجاره ضمنی، اجرت المثل

imputed value
ارزش انتسابی

imputed wage
دستمزد ضمنی، مزد انتسابی 

in abeyance
در حالت تعلیــق، در حالت بالتکلیفی، معلق؛ بال 

تکلیف
inability 
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ناتوانی، عجز؛ عدم صالحیت ]حقوق[
inaccessible areas

مناطق صعب العبور 
in accordance with

مطابق با، طبِق، به موجِب
in accordance with the law 
طبق مقررات قانونی، به موجب قانون، وفق قانون
in action

دایر، مشغول کار، فعال، عملیاتی
inactive

راکد، غیر فعال، بیکار
inactive account

حساب راکد، حساب غیر فعال 
inactive balance

مانده راکد، مانده غیر فعال
inactive file = dead file

بایگانی راکد
inactive money

پول غیر فعال 
inactive stock

سهام غیر فعال، سهام راکد 
inadequacy

عدم کفایت، نابسندگی؛ عدم صالحیت 
inadequate

ناکافی، نابســنده، نامناســب؛ بی کفایــت، فاقد 
صالحیت 

inadequate investment
عدم ســرمایه گذاری مناسب یا کافی، عدم کفایت 

سرمایه گذاری
inadequate planning

برنامه ریزی نامناسب 
inadmissible

غیر قابل قبول، ناوارد، نپذیرفتنی، ناروا، غیر قابل 
طرح

inadmissible 

غیر قابل قبول، غیر قابــل طرح، غیر مجاز؛ غیر 
مسموع ]حقوق[

inadmissible demand
تقاضای غیر قابل قبول، درخواست نامعقول 

inadmitted asset
دارایی مشکوک الوصول 

inadvertence
بی مباالتی، بی توجهی 

inadvertent
بی مباالت، بی مالحظه؛ ندانسته، سهوی، ناخواسته 
inadvisable

خالف مصلحت، نامعقول، غیر عاقالنه 
inalienability

غیر قابل انتقال بودن )ملک(
inalienable

غیر قابل انتقال؛ الینفک؛ مسلم ]حقوق[
inalienable right

حق غیر قابل تفویض بــه غیر ؛ حقوق الینفک 
]در جمع[ 

in all
در کل، در مجموع، روی هم رفته

in all particulars
از جمیع جهــات، از هر نظر، از جهات مختلف، از 

ابعاد گوناگون، از هر لحاظ، از هر حیث
inapplicable

غیــر قابل اجرا، غیر قابل اســتعمال، غیر عملی؛ 
نامناسب، بی ربط 

inappreciable
نامحسوس، جزئی، قابل چشم پوشی

inappropriate = improper
نامناســب، ناشایست، نادرســت، بی جا، بی ربط، 

بی مورد
inappropriate loan

وام با شرایط نامناسب
in arrears



  incapacity to sue 429

معــوق، پرداخــت نشــده، معوقــه؛ پس افت ها، 
ناپرداخته ها 

inattentive
بی توجه، بی اعتنا، سر به هوا، بی دقت، بی مباالت 
inaugural

گشــایش، افتتاحیه؛ جلســه معارفه، ســخنرانی 
افتتاحیه 

inaugural ceremony
مراسم افتتاحیه، آیین افتتاحیه، آیین گشایش

inaugural general meeting
مجمع عمومی افتتاحیه، مجمع عمومی مؤسس 

inaugural meeting
نشست افتتاحیه، جلسه افتتاحیه 

inaugural session = opening ses-
sion

جلسه افتتاحیه
inaugural speech = inaugural 
lecture 

سخنرانی افتتاحیه، نطق افتتاحیه
inaugurate

رسمًا افتتاح یا معرفی کردن 
inauguration

گشــایش، افتتاح )مراسم(؛ معرفی رسمی، مراسم 
معرفی، مراسم معارفه؛ مراسم آغاز کار، مراسم 

افتتاح، آیین گشایش
inauguration meeting

نشست افتتاحیه، جلسه افتتاحیه
inauthentic

بدل، بدلی، نامعتبر، ناموثق؛ غیر اصل، غیر اصیل، 
فاقد اصالت

inauthenticity
نامعتبر بودن، بدل بودن، عدم اصالت 

in-between
امر بین امر، حد وســط، امر بینابین، راه بینابین؛ 

واسطه، رابط 

inborn
مادرزادی، فطری، ذاتی، غریزی

inborn qualities
خصوصیات ذاتی، ویژگی های مادرزادی 

inbuilt = in-built
درون ســاز، درون ســاخته؛ ذاتی، فطری، درونی؛ 

جا سازی شده؛ توکار
in-built mechanism

ساز و کار درون ساخت، ساز و کار درونی، مکانیسم 
ذاتی یا درونی

in bulk
فله ای، به صورت فله 

incalculable
غیر قابل محاســبه، بی حد و حســاب، شمارش 

ناپذیر؛ غیر قابل پیش بینی، دمدمی 
in camera 

محرمانه، غیر علنی 
incapability

عجز، ناتوانی؛ حجر، عدم اهلیت ]حقوق[ 
incapable

ناتوان، عاجز؛ محجور ]حقوق[
incapable of proof

غیر قابل اثبات 
incapacitate

فاقــد صالحیت کردن، ســلب صالحیت کردن؛ 
محجور کردن ]حقوق[

incapacitated
محجور؛ سلب صالحیت شده 

incapacitation
محرومیت از صالحیت قانونی، سلب صالحیت 

incapacity
اهلیت، عــدم صالحیت،  ناتوانــی، عجز،عــدم 

درماندگی، حجر 
incapacity to sue 

عدم اهلیت اقامه دعوی 
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in care 
تحت سرپرستی 

in case of need
عنداللزوم، در صورت لزوم

in cash
نقدی، نقداً، نقد، به صورت نقدی 

incautious
بی احتیاط، عجول

incentive
انگیزه، پاداش، مشوق

incentive compensation system
نظام حقوق و مزایای مبتنی بر انگیزش و تشویق
incentive facilities 

تسهیالت تشویقی
incentive pay

مزد تشویقی، پرداخت تشویقی 
incentive payment

پرداخت تشویقی، وجه تشویقی، پاداش نقدی 
incentive payment system

نظام پرداخت تشویقی 
incentive policies

سیاست های تشویقی، سیاست های انگیزشی 
incentive scheme

طرح تشــویقی، طرح ایجاد انگیزه، طرح پرداخت 
پاداش

incentive shares
سهام تشویقی

incentive tax
مالیات تشویقی

incentive taxation
مالیات بندی تشویقی

incentive wage plan
طرح دستمزد تشویقی

in-charge accountant
حسابدار مسئول 

in charge of
مسئول، پاسخگو

incidence 
درصد )وقوع(، میزان )وقوع(؛ میزان شیوع؛ وقوع، 

تالقی
incidence of taxation

تعلق مالیات، تحمیل مالیات
incident 

رویداد، پیشامد، حادثه، واقعه، ماجرا
incidental

اتفاقی؛ عارضی، تبعی؛ ضمنی؛ جزئی، فرعی 
incidental expenses

هزینه های اتفاقی، مخارج عارضی 
incidental learning 

یادگیری اتفاقی 
in circulation

در گردش، در جریان 
inclination = tendency

تمایل، گرایش، رغبت، میل
inclination to work

تمایل به کار، میل به کار
include

شامل بودن، دربر داشتن، منظور کردن، به حساب 
آوردن، دربرگرفتن، مشمول شدن، گنجاندن

including
شامِل، از جمله، به انضماِم، من جمله

inclusion
پوشش، شــمولیت، بهره مند ســازی، فرا گیری، 

بهره مندی؛ برخوردار سازی 
inclusive

فراگیر، جامع 
inclusive and exclusive 

جامع و مانع 
inclusive charges

شامِل کلیه هزینه ها، هزینه های کلی 
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inclusive education 
آموزش فراگیر 

inclusive process
فرایند جامع 

inclusive rate
نرخ کلی، نرخ مقاطعه 

incognito
با هویت جعلی، به طور ناشناس؛ اسم مستعار 

incoherent
فاقد انسجام، نامنسجم، گسیخته 

income
درآمد، دخل، عایدی 

income and expenditure = in-
come and expense

دخل و خرج، حساب دخل و خرج
income averaging 

میانگین گیری درآمد 
income bond = income debenture

قرضه ســودمحور، قرضه درآمــدزا، اوراق قرضه 
درآمدی 

income bundling
سرجمع درآمدی 

income ceiling
سقف درآمد، حداکثر درآمد، سقف عایدی

income-consumption curve
منحنی درآمد مصرف 

income deciles
دهک های درآمدی 

income deposit security 
اوراق بهادار مشارکت در سود 

income-determination
تعیین میزان درآمد

income disparity
نابرابری درآمدی 

income dividend 

سود واحدهای سرمایه گذاری، سود سهام درآمدی
income effect

تناسب دخل و خرج، تناسب خرید با درآمد
income elasticity

کشش درآمد، کشش درآمدی
income elasticity of demand

کشــش تقاضا در مقابل تغییرات درآمد، کشــش 
درآمدی تقاضا

income equation
معادله درآمد

income-gearing
اتکای درآمد، متکی به درآمد

income-generating
درآمدزا؛ درآمدزایی، تولید درآمد

income-generating activities
فعالیت های درآمدزا

income generation
تولید درآمد، ایجاد درآمد، درآمدزایی

income in-kind
درآمد غیر نقدی، عایدی غیر پولی

income law
قانون درآمد 

income leakage
نشت درآمد، کسر درآمد 

income level
سطح درآمد، میزان درآمد

income liable to tax 
درآمد مشمول مالیات 

income lower deciles
پایین درآمــدی، دهک های درآمدی  دهک های 

پایین 
income maintenance

حفظ درآمد
income mutual fund 

صندوق سرمایه گذاری مشترک درآمد 
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income-offer line
خط درآمد عرضه

income of shares
درآمد حاصل از سهام 

income poverty
فقر درآمدی، کم درآمدی

income property
دارایی یا اموال درآمدزا، اموال یا دارایی سودآور

income redistribution
بازتوزیع درآمد، توزیع مجدد درآمد

income return
اظهارنامه درآمد

income shares = income stocks 
سهام درآمدی 

income sources
منابع درآمدی، منابع تأمین درآمد

income source = source of income
منبع درآمد، منبع تأمین درآمد

incomes policy
سیاست درآمدی

income statement
صورت درآمد، صورت سود و زیان 

income statement account
حساب درآمد

income-statement identity
تطبیق صورت سود و زیان 

income streams
مجاری تأمین درآمد

income summary account
حساب خالصه سود و زیان 

income support
مدد معاش، کمک معاش

income tax
مالیات بر درآمد

income tax exemption claim

تقاضای بخشودگی مالیات بر درآمد
income tax-free

معاف از مالیات بر درآمد، درآمد معاف از مالیات
income tax payable

بدهی مالیات بر درآمد 
income tax returns

اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیات بر درآمد
income threshold

آستانه درآمد، آستانه درآمدی 
income upper deciles

دهک های باالی درآمدی
incoming

وارده، وارد شونده؛ آتی، آینده؛ جدیدالورود؛ ورودی 
incoming mails

نامه های وارده 
incoming member

عضو وارد شونده، عضو تازه وارد
incoming partner
شریک تازه، شریک جدیدالورود، شریک تازه وارد
incommunicable

غیر قابل ابالغ 
incommunicado

ممنوع المالقات 
incomparable

غیر قابل مقایســه، غیر قابل قیاس؛ بی قیاس، بی 
نظیر 

incompatibility
ناسازگاری، مغایرت، تضاد، ناهمخوانی

incompatible
مانعۀ الجمع، ناسازگار، منافی، مغایر، ناهمخوان 

incompatible functions
وظایف ناسازگار، وظایف مغایر 

incompetence = incompetency 
بی کفایتی، بی لیاقتی؛ عدم اهلیت، عدم صالحیت؛ 

حجر ]حقوق[
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incompetence level
سطح بی کفایتی، سطح عدم صالحیت؛ حد نهایی 

کفایت 
incompetent

فاقد صالحیــت، بی کفایــت، بی صالحیت، غیر 
ذی صالح؛ ناصالــح؛ احراز صالحیت نشــده؛ 

محجور ]حقوق[
incompetent evidence

دلیل غیر قابل قبول، ادله غیر مسموع 
incomplete

ناقص، ناتمام، تکمیل نشده، نصف و نیمه
incomplete contract

قرارداد ناقص، قرارداد اشکال دار
incomplete contract theory

نظریه قرارداد ناقص
incompleteness

نقص، اشکال، ایراد، کمبود 
incomprehensible

نامفهوم، غیر قابل فهم، دور از فهم 
inconclusive

بــدون نتیجه قطعــی؛ )دلیل( غیــر قانع کننده، 
استدالل ناقص؛ )عمل( بی نتیجه؛ فاقد جامعیت 
inconclusive argument

بحث بی نتیجه 
incongruity

عدم تناسب، ناهماهنگی، ناسازگاری 
inconsequence

آشفتگی، عدم انسجام، بی ربطی 
inconsequent

آشفته، فاقد انســجام، بی ربط، نامربوط، نامعقول، 
غیر منطقی 

inconsiderable
بی اهمیت، ناقابل، جزئی، ناچیز، غیر قابل توجه

inconsiderate
بی مالحظه، بی فکر، نسنجیده، عجوالنه 

inconsistency
مغایــرت، تناقض، ناهمخوانی، عــدم همخوانی، 

عدم تناسب، تباین 
in consistent

مطابق، جور، هماهنگ
inconsistent

مغایر، ناهماهنگ، ناسازگار، متناقض
inconsistent data

داده هــای مغایــر، اطالعات مغایــر، داده های نا 
همخوان

inconsistent taxation policies
سیاست های ناهماهنگ مالیاتی 

inconsumable
غیر قابل مصرف 

incontestable = incontrovertible
بی چون و چرا، غیر قابل بحث، مســلم؛ غیر قابل 

انکار، انکار ناپذیر
inconvenience

دردسر، مشکل، گرفتاری، زحمت 
inconvenient

مایه زحمت، اســباب ناراحتی؛ نامناسب، ناراحت، 
غیر راحت

inconvertible
غیر قابل تبدیل، تبدیل ناپذیر؛ تسعیر ناپذیر ]مالی[
incorporal rights

حقوق معنوی
incorporate

شــرکت تشــکیل دادن، به ثبت رساندن؛ منظور 
کردن؛ لحاظ کردن، گنجاندن؛ شامل شدن، در 

بر گرفتن؛ متحد شدن
incorporated

ثبت شده، به ثبت رسیده؛ الحاقی 
incorporated agency 

مؤسسه داری شخصیت حقوقی 
incorporated association

تشــکل به ثبت رسیده، تشــکل رسمی، انجمن 
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رسمی
incorporated company

شرکت به ثبت رسیده، شرکت سهامی با مسئولیت 
محدود، شــرکت ثبت شــده )بر حسب قوانین 

تجاری( 
incorporation

یکی سازی، تلفیق؛ شمول، منظور کردن؛ تشکیل 
]شرکت یا شخصیت حقوقی[؛ شرکت سهامی 

شدن؛ ثبت کردن شرکت
Incorporation Department 

اداره ثبت شرکت ها
incorporation procedure

مراحل تشــکیل شــرکت، رویه تشکیل شرکت، 
روال تشکیل شرکت، تشریفات ثبت شرکت 

incorporators
اعضای  بنیان گــذاران؛  مؤسســان،  بنیادگذاران، 
اصلــی، اعضای رســمی و ثبت شــده، هیأت 

مؤسسان؛ مؤسسان شرکت سهامی 
incorporeal properties

دارایی های معنوی، اموال غیر مادی
incoterms = INCOTERMS

مبانی فــروش در تجارت بین المللی؛ اصطالحات 
بازرگانی بین المللی 

INCOTERMS =International 
Commercial Terms 

قواعد  بین المللی،  تجاری  اینکوترمز، اصطالحات 
تجارت بین المللی

increase
افزایش، ازدیاد؛ زیاد شدن، باال رفتن، ترقی کردن، 

فزونی یافتن
increased cost of living

افزایش هزینه زندگی 
increased flexibility

افزایش انعطاف پذیری
increased resources specializa-
tion 

افزایش روند تخصصی شدن منابع
increase in inflation 

ازدیاد تورم، افزایش تورم، باال رفتن تورم
increase in prices 

افزایــش قیمت ها، بــاال رفتن قیمت هــا، ترقی 
قیمت ها، ازدیاد قیمت ها

increase in wages 
افزایش دستمزدها، ازدیاد دستمزدها

increasing 
رو به ازدیــاد، رو به افزایش، رو به تزاید، فزاینده، 

روز افزون؛ در حال ازدیاد، در حال افزایش
increasing function

تابع صعودی 
increasing misery

فالکت روز افزون 
increasing returns

بازده های صعودی 
increasing return to scale

بازده صعودی ناشی از مقیاس 
increment

افزوده، اضافی، افزایش 
incremental

افزایشــی، صعودی، دارای سیر صعودی، اضافی 
]مالی[؛ فزاینــده تدریجی، اندک افزا؛ تدریجی، 

مرحله ای ]مدیریت[
incremental capital-output ratio

نسبت باالبری ســرمایه ـ بازده، ضریب افزایش 
سرمایه ـ بازده

incremental costs
هزینه های رو به افزایش، هزینه های صعودی 

incremental innovation
نوآوری تدریجی

incremental return
بازده افزایشی، بازده صعودی

incremental tax
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مالیات افزایشی 
incrimination

متهم ساختن، ایراد اتهام، گناهکار دانستن 
incubate

پرورش دادن، کشــت دادن؛ در سر پروراندن؛ به 
تدریج شکل گرفتن؛ در شــرایط مساعد برای 

رشد قرار دادن 
incubatee

رشد یابنده 
incubation

جوجه کشــی؛ پروردن، پخته کردن ]فکر، نقشه[؛ 
پرورش دادن؛ رشد، کشــت، پرورش؛ پرورش 

تدریجی
incubative

پرورشگاهی
incubative entrepreneurship

کارآفرینی تکاملی
incubator

ماشین جوچه کشی؛ مرکز رشــد؛ محل پرورش؛ 
مراکز رشد ]در جمع[ 

incumbency
تصدی، عهــده داری، وجوب؛ دوره تصدی، مدت 

تصدی 
incumbent

متصدی، مسئول، متولی؛ شاغل 
incur a debt

قرض باال آوردن، متحمل بدهی شدن
incur a loss 

متضرر شدن، زیان دیدن، متحمل خسارت شدن، 
خسارت دیدن

in danger = at stake
در معرض خطر 

indebted
مقروض، بدهکار، مدیون، مقروض

indebtedness

بدهی، بدهکاری، مدیون بودن؛ دین، قرض
indecision

تردید، دودلی، بی تصمیمی
indecisive
بی نتیجه، بی حاصل؛ مردد، نامشخص؛ غیر قاطع

in default of acceptance
در صورت عدم پذیرش

indefeasibility 
لغو ناپذیری، غیر قابل فسخ بودن

indefeasible
غیر قابل ابطال، فسخ ناپذیر، غیر قابل فسخ 

in demand
پرتقاضا، پرمشتری، پربازار

indemnification
جبران زیان، جبران خسارت؛ تاوان، غرامت 

indemnified = compensated
جبران شده، پرداخت غرامت شده 

indemnified losses
خسارات جبران شده 

indemnifier
ضامن )تأدیه خسارت یا غرامت(

indemnify
جبران خسارت، پرداختن تاوان، تأدیه خسارت

indemnitee
دریافت کننده غرامت 

indemnity
غرامت، تاوان، خسارت؛ رهایی از مسئولیت

indemnity bond
ضمانت نامه جبران خسارت، سند پرداخت غرامت 
indemnity insurance

بیمه غرامت 
indent

درخواست، سفارش، تقاضا؛ تو رفتگی، فرو رفتگی؛ 
سفارش دادن )کاال(

indenture
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قرارداد دوجانبه، عقد تعاهــدی ]حقوق[؛ قرارداد 
)استخدام یا کارآموزی(؛ با قرارداد متعهد کردن
indentured labor
کارگر قراردادی، کار قراردادی، نیروی کار پیمانی 
independence 

استقالل، عدم وابستگی
independence of external control

مستقل بودن از نظارت )توسط عوامل( بیرونی 
independent

مســتقل، آزاد، غیر وابســته؛ بی طــرف؛ منفرد 
]کاندیدا[ 

independent account
حساب مستقل، حساب مجزا 

independent agent 
نماینده مستقل 

independent and impartial
مستقل و بی طرف

independent audit
ممیزی مستقل، حسابرسی مستقل 

independent auditor 
حسابرس مستقل، حسابرس بیرونی

independent board of directors
هیأت مدیره مستقل 

independent businessmen
کســبه مســتقل، تجار مســتقل؛ صاحبان ِحَرف 

مستقل
independent by-law

آیین نامه مستقل 
independent commission

کمیسیون مستقل 
independent director

مدیر مستقل
independent evaluator

ارزیاب مستقل، ارزیاب بیرونی
independent income

درآمد شخصی، دارایی شخصی، درآمد مستقل
independent professionals

صاحبان حرفه های مستقل
independent professions

حرفه های مستقل، ِحَرف مستقل
independent treasury

نظام مستقل خزانه داری 
independent tribunals

محاکم مستقل
independent union

اتحادیه آزاد، اتحادیه مستقل
independent unit bank

بانک تک شعبه ای مستقل
independent variable

متغیر مستقل
in-depth study

مطالعه ژرف نگر
in details

به تفصیل، مفصاًل، با ذکر جزئیات 
indeterminate sentence

حکم توقیف نامحدود 
index

شاخص، نمایه؛ فهرست، راهنما 
indexation

نمایه بنــدی،  نمایه گــذاری،  شــاخص گذاری، 
شاخص بندی

index book
دفتر فهرست، دفتر نمایه 

index-clause
شرط فهرستی 

index finger
انگشت سبابه، انگشت اشاره 

index fund
صندوق سرمایه گذاری شاخص محور 

indexing
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نمایه بندی، شاخص بندی 
indexing records

طبقه بندی اسناد 
index number

عدد شاخص، عدد نمایه
index of correlation

شاخص همبستگی 
index of disparity

شاخص نابرابری، شاخص تفاوت 
Indian

هندی؛ سرخ پوست 
Indians 

هندی ها؛ سرخ پوستان
indication

نشانه، عالمت؛ نمایاندن، اشاره، داللت
indicative

بارز، شاخص
indicative planning

برنامه ریزی ارشادی 
indicator

نمایانگر، شاخص؛ اندیکاتور
indices = indexes 

شاخص ها، نمایانگرها 
indictable

قابل تعقیب
indictment

کیفرخواست، ادعانامه؛ اتهام 
indictment charge = true bill

قرار اتهام 
indifference

بی اعتنایی؛  بی توجهــی،  بی طرفی،  بی تفاوتــی، 
علی السویه، یکسان انگاری

indifference analysis
تحلیل علی السویه، تحلیل بی تفاوتی 

indifference curve

منحنی بی تفاوتی، منحنی علی السویه 
indifference point

نقطه بی تفاوتی 
indifferent

بی تفــاوت، علی الّســویه؛ بی طــرف، بی اعتنــا؛ 
یکسان انگار

indigenous
بومی، محلی؛ ذاتی، فطری، درونی

indigenous community
جامعه بومی 

indigenous culture
فرهنگ بومی 

indigenous entrepreneur
کارآفرین بومی؛ کارآفرین ذاتی، کارآفرین فطری
indigenous factors

عوامل بومی، عوامل داخلی؛ عوامل ذاتی 
indigenous knowledge 

دانش بومی 
indigenous network

شبکه بومی 
indigenous people

بومیان، مردمان بومی
indigenous population 

جمعیت بومی 
indigenous rural economy 

اقتصاد روستایی بومی 
indigenous technology

فناوری بومی
indigenous traditions

آداب و سنن بومی
indigenous tribes

طوایف بومی، قبایل بومی
indignation meeting

جلسه اعتراضیه 
indirect
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باواســطه؛ غیر صریح، تلویحی،  غیر مســتقیم، 
ضمنی؛ جنبی، فرعی

indirect business taxes
مالیات های غیر مستقیم کسب و کار، مالیات های 

غیر مستقیم تجاری 
indirect charges

هزینه های غیر مستقیم؛ اتهامات غیر مستقیم 
indirect collection

وصول غیر مستقیم؛ جمع آوری غیر مستقیم
indirect control

نظارت غیر مستقیم، کنترل ضمنی 
indirect demand

تقاضای غیر مستقیم
indirect exchange

مبادله غیر مستقیم، داد و ستد باواسطه
indirect labor
نیروی کار غیر مستقیم، کار باواسطه، کار ضمنی

indirect least squares
حداقل مربعات غیر مستقیم

indirectly 
غیر مستقیم، به طور غیر مستقیم، تلویحًا؛ باواسطه
indirect ownership

مالکیت غیر مستقیم، مالکیت باواسطه 
indirect parity

برابری غیر مستقیم، برابری تلویحی
indirect spin-off

شرکت زایشی غیر مستقیم
indirect support

حمایت غیر مستقیم، کمک غیر مستقیم
indirect tax

مالیات غیر مستقیم
indirect taxation

مالیات بندی غیر مستقیم؛ مالیات غیر مستقیم
indirect tourism 

گردشگری غیر مستقیم؛ گردشگری جنبی

indiscipline
بی انضباطی 

indisputable
قطعی، انــکار ناپذیر، بالمنــازع، بی چون و چرا، 

مسلم 
indisputable proof

قرینه قطعی، بینه قطعی ]حقوق[ 
indisputable rights

حقوق مسلم، حقوق ثابته، حقوق بّینه
in dispute

مورد تردید، مورد بحث و تردید، مورد مناقشه
indissoluble

غیر قابل تقسیم، تقسیم ناپذیر
indissolvable

غیر قابل انحالل، انحالل ناپذیر
individual

فردی، انفرادی، منفرد؛ جداگانه، تکی؛ تک به تک؛ 
مستقل، شخصی؛ هر فرد، هر نفر، هر

individual account
حساب انفرادی 

individual approach
رویکرد فردی، رویکرد شخصی، رویکرد مستقل

individual bargaining
چانه زنی انفرادی 

individual capital
سرمایه فردی، سرمایه شخصی 

individual capital account
حساب سرمایه فردی 

individual consumption
مصرف شخصی، مصرف فردی 

individual contribution 
سهم فردی 

individual differences
تفاوت های فردی 

individual entrepreneur



 indorsed 439

کارآفرین انفرادی، کارآفرین مستقل
individual farmers 

کشاورزان مستقل 
individual income tax
مالیات بر درآمد فردی، مالیات بر درآمد شخصی
individual interests

مصالــح فــردی، منافع فردی، منافع شــخصی؛ 
عالیق فردی

individual investor 
سرمایه گذار حقیقی، سرمایه گذار مستقل

individualism
اصالت فرد، فردگرایــی، فردمداری، تفرد؛ مکتب 

اصالت فرد 
individualist

طرفدار اصالت فرد 
individualistic 
دیدگاه یا موضع فردگرایانه، تفردجویانه، فردگرایانه
individualistic approach

رویکرد فردگرایانه 
individualist school

مکتب فردگرایی 
individuality

خصوصیات فردی؛ شــخصیت؛ سالیق شخصی؛ 
فردیت ]فلسفه[

individualization
فردگرایی؛ تفرید ]فلســفه[؛ فردی سازی، انفرادی 

کردن
individualized

اختصاصی، فردی، شخصی؛ فردی شده
individual liability

مسئولیت شخصی، تعهد فردی، دین فردی
individual liberties

آزادی های فردی
individual ownership

مالکیت فردی، مالکیت شخصی

individual producers
تولیدکنندگان انفرادی، تولیدکنندگان مستقل 

individual property
ملک فردی، اموال شخصی 

individual proprietorship
تملک فردی، مالکیت فردی، مالکیت شخصی

individual rights
حقوق فردی

individual saving
پس انــداز فردی، پس انــداز انفــرادی، پس انداز 

شخصی
individual share account

حساب شخصی سهام 
individual title deed

سند مالکیت شخصی 
individual welfare

رفاه فردی 
indivisibility

تقســیم ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم قابلیت 
افراز؛ اصل عدم تفکیک )در قرارداد( 

indivisible
غیر قابل تفکیک، الیتجــزا، تفکیک ناپذیر، غیر 

قابل افراز، غیر قابل تقسیم
indivisible property

ملک غیر قابل تفکیک، ملک غیر قابل افراز 
indivisible reserve

ذخیره یا اندوخته )قانونی( غیر قابل تقسیم؛ ذخایر 
غیر قابل تقسیم ]در جمع[

indoctrination
ارشاد؛ تلقین؛ تعلیم 

indoor keeping
نگهداری در محیط سرپوشیده یا مسقف 

indorsed
پشت نویســی شــده، مــورد تأیید، تأیید شــده، 

ظهرنویسی شده
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indorsee
ذی نفع ]در سند پشت نویسی شده[ 

indorse = endorse 
پشت نویســی کردن، ظهرنویســی کردن؛ تأیید 

کردن، پشت سندی را امضا کردن
indorsement = endorsement 

پشت نویسی، ظهرنویسی؛ تأیید، تصدیق 
induced consumption

مصرف القایی
induced inflation

تورم القایی 
induced investment

سرمایه گذاری القایی
induced participation 

مشارکت برانگیخته، مشارکت القایی 
induced reserve gain

افزایش اندوخته القایی 
induced variable

متغیر القایی 
induction

استقرا، القا، استنتاج؛ معرفی
induction course

دوره آموزش توجیهی؛ دوره آشناسازی
induction training

کارآموزی  توجیهی،  آمــوزش  مقدماتی؛  آموزش 
توجیهی

inductive
استقرایی

inductive method
روش استقرا، شیوه استقرایی 

inductive reasoning
استدالل استقرایی؛ استقرا 

in due course = in due time
در وقت مقرر، در موعد مقرر، در وقت خود

indulgence

تساهل، تســامح، آســان گیری، مدارا؛ بخشش؛ 
آمرزش ]مذهبی[

industrial 
صنعتی؛ کوشا، ساعی؛ کارگری

industrial accident 
حادثه حین کار

industrial accounting = cost ac-
counting

حسابداری صنعتی 
industrial action

اعتصاب کارگری 
industrial administration

مدیریت صنعتی 
industrial agglomeration

مجتمع صنعتی؛ تجمیع مراکز صنعتی 
industrial agriculture 

کشاورزی صنعتی 
industrial area 

منطقه صنعتی، ناحیه صنعتی 
industrial association

انجمن صنعتی،  اتحادیه صنایع؛ مجتمع صنعتی؛ 
تشکل صنعتی

industrial bank
بانک صنعتی 

industrial banker association
اتحادیه بانکداران صنعتی

industrial book-keeping
حسابداری صنعتی، دفترداری صنعتی

industrial capital
سرمایه صنعتی

industrial capitalism
سرمایه داری صنعتی

industrial civilization
تمدن صنعتی

industrial clusters
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خوشه های صنعتی
industrial complex

مجتمع صنعتی
industrial concerns

مؤسسات صنعتی، کسب و کارهای صنعتی
industrial cooperative

تعاونی صنعتی 
industrial co-partnership

اشتراک مالکیت صنعتی؛ کارگر صاحب سهم 
industrial crop 

کشت صنعتی؛ محصول صنعتی؛ گیاهان صنعتی 
]در جمع[

industrial cropping 
کشت صنعتی، کشــت محصوالت زراعی )دارای 

کاربرد( صنعتی
industrial democracy

دموکراســی صنعتی،  مردم ســاالری صنعتــی، 
کارگرمداری در بخش صنعت 

industrial designer
طراح صنعتی

industrial designs
طرح های صنعتی، طراحی های صنعتی

industrial disability 
از کار افتادگی ناشی از نوع کار

industrial disease 
بیماری ناشی از نوع شغل

industrial disputes
اختالفات کارگــری، اختالف میــان کارکنان و 

کارفرمایان ]در بخش صنعت[
industrial education

آموزش صنعتی، تعلیم و تربیت صنعتی
industrial engineering

مهندسی صنعتی؛ سازمان عملی کار 
industrial equipment

تجهیزات صنعتی

industrial establishments
تأسیسات صنعتی؛ تشکل های صنعتی

industrial estate
شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی

industrial facilities
امکانات صنعتی؛ تسهیالت  تأسیســات صنعتی؛ 

صنعتی
industrial farming 

زراعت صنعتی، کشاورزی صنعتی 
industrial forestry

جنگلداری صنعتی
industrial fundamentals

مبانی صنعتی، زیربناهای صنعتی
industrial goods

کاالهای صنعتی، کاالهای سرمایه ای
industrial handling

کارسازی صنعتی، مدیریت امور صنعتی
industrial hierarchy

سلســله مراتب صنعتی، سلســله مراتب کارفرما ـ 
کارگران 

industrial inertia
سکون صنعتی

industrial infrastructures
زیرساخت های صنعتی

industrial installations
تأسیسات صنعتی

industrial insurance
بیمه صنعتی

industrial investments
سرمایه گذاری های صنعتی

industrialists
صاحبــان صنایع، کارخانــه داران؛ صنعت گرایان، 

فعاالن صنعتی، فعاالن بخش صنعت 
industrialization 

صنعتی سازی، صنعتی کردن؛ صنعتی شدن 
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industrialized 
صنعتی شده؛ صنعتی 

industrialized countries 
کشورهای صنعتی )شده(

industrialized livestock produc-
tion

تولید دام به روش صنعتی
industrial law

قانون کار 
industrial location theory 

نظریه مکان صنعتی 
industrial migration

جا بــه جایی صنعــت، کوچ صنعتــی، مهاجرت 
صنعتی؛ مهاجرت کارگران

industrial ownership
مالکیت صنعتی

industrial park
پارک صنعتی، مجتمع صنعتــی، منطقه صنعتی، 

شهرک صنعتی
industrial plants

واحدهای صنعتی؛ گیاهان صنعتی
industrial psychology

روان شناسی صنعتی؛ روان شناسی کار
industrial relations

روابط صنعتی، روابط کارگر و کارفرما، مناســبات 
انسانی در محیط کار

industrial restructuring
بازسازی صنعتی 

industrial revolution
انقالب صنعتی 

industrial runoff
هرزآب های صنعتی

industrial sector
بخش صنعت، بخش صنعتی

industrial site selection

مکان گزینی صنعتی
industrial site survey

مکان یابی صنعتی
industrial society 

جامعه صنعتی 
industrial tourism 

گردشگری صنعتی 
industrial training

آموزش مهارت های صنعتی، آموزش حرفه ای 
industrial tribunal 

دادگاه رســیدگی به اختالفات کارگری، محکمه 
صناعی

industrial undertaking
بنگاه صنعتی، مؤسسه صنعتی، تشکیالت صنعتی
industrial union

اتحادیه صنعتی
industrial village

دهکده صنعتی، روستای صنعتی
industrial wastes 

پسماندهای صنعتی، فضوالت صنعتی
industry

صنعــت؛ فعالیــت؛ حرفه؛ رشــته صنعت، بخش 
صنعت

industry bias 
جانبداری از صنعت

industry giants
غول های صنعت

in effect
در واقع، عماًل؛ جاری، مجرا ]قانون[ 

ineffective
فاقد اثر بخشــی، ناکارآمد؛ بی ثمر، بی حاصل، بی 

اثر؛ غیر مجری، بدون تأثیر قانونی ]حقوق[ 
inefficiency

ناکارآمدی، ناکارایی، عدم کارایی 
inefficient
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ناکارآمد، ناکارا
inefficient industry

صنعت ناکارآمد 
inelastic

بی کشش، فاقد کشش، کشش ناپذیر؛ غیر حساس 
inelastic demand 

عدم کشش تقاضا، تقاضای غیر قابل کشش
inelasticity

کشــش ناپذیری، بی کششی، عدم قدرت کشش؛ 
عدم حساسیت 

inelastic supply 
عدم کشش عرضه، عرضه غیر قابل کشش

ineligibility
عدم صالحیت، فقدان شرایط الزم، عدم شایستگی
ineligible

فاقد شرایط الزم، فاقد صالحیت الزم 
inequality

نابرابری، عدم مساوات، بی عدالتی، ناعدالتی
inequality of incomes

نابرابری درآمدی 
inequality of shares = inequal 
shares 

نابرابری سهام
in equal proportion 

به تساوی، به نسبت مساوی، بالسویه
inequity

بی انصافی، بی عدالتی 
inertia

بی حرکتی، ناپویایی، سکون، بی پویشی؛ بی تکاپو، 
فاقد تحرک، بی تحرکی

inertia selling
فروش کاهالنه، فروش بی تکاپو، خوش فروشی

inert society
جامعه ایستا 

inevitable 

اجتنــاب ناپذیر، گریز ناپذیر، غیــر قابل اجتناب، 
محتوم، قطعی

inevitable circumstances
شرایط اجتناب ناپذیر 

inevitable withdrawal
انصراف اجباری 

inexchangeable
غیر قابــل معاوضه، غیر قابــل تبدیل، غیر قابل 

مبادله
inexcusable
ناموجه، غیر موجه، غیر قابل توجیه، توجیه ناپذیر 
inexcusable absence

غیبت غیر موجه 
inexperienced 

بی تجربه، کم تجربه، ناآزموده
infallibility

مصونیت از خطا 
infant industries

صنایع نوپا، صنایع نوظهور 
infant mortality

مرگ و میر نوزادان 
infant mortality rate

نرخ مرگ و میر نوزادان
infant partner

شریک صغیر 
in fashion

باب روز، مرسوم، مد، مد روز
in favor

مورد توجه بودن 
in favor of

طرفدار، پشتیبان، به نفِع؛ در وجِه، به ناِم
infeasible

ناشدنی، غیر ممکن، غیر عملی، نشدنی 
infeasible solution

راهکار غیر عملی، راه حل انجام ناپذیر 
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infectious
عفونت زا، عفونی 

infectious diseases
بیماری های عفونی 

inference
استنباط، استنتاج، نتیجه گیری

inferential proof
بینه یا دلیل استنباطی 

inferential statistics
آمار استنباطی 

inferior
زیردســت، مرئوس، مادون، فرودســت؛ پســت، 

نامرغوب؛ دون پایه
inferior goods

کاالی نامرغوب 
inferiority complex

عقده حقارت، خود کم بینی
infestation

هجوم آفات 
infiltration

نفوذ، عملیات نفوذی؛ فیلترشکنی
infirmary 

امکانات بستری  بیمارســتان دارای  مریض خانه، 
برای معالجه

inflation 
تورم 

inflation accounting
حسابداری تورمی، حسابداری با توجه به تورم

inflation-adjusted
تعدیل بر اساس میزان تورم، تعدیل تورمی 

inflationary
تورمی، تورم زا

inflationary gap
شکاف تورمی، شکاف ناشی از تورم 

inflationary increases

افزایش هزینه های ناشی از تورم، افزایش قیمت ها 
بر اثر تورم 

inflationary pressure
فشار تورمی، فشار ناشی از تورم

inflationary recession
کساد تورمی، رکورد ناشی از تورم 

inflationary spiral
مارپیچ تورمی 

inflexibility 
انعطاف ناپذیری، عدم قابلیت انعطاف

inflexible
انعطاف ناپذیر، غیر قابل انعطاف

in-flow
جریان ورودی )ســرمایه(؛ ورود سرمایه، سرمایه 

ورودی 
influence

نفوذ، تأثیر، اثر؛ تأثیر داشــتن، اثر گذاشتن، تحت 
تأثیر قرار دادن؛ اثرگذاری، تأثیرگذاری

influence peddling
زد و بند، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از نفوذ و مقام 
influential
بانفوذ، متنفذ، ذی نفوذ، صاحب نفوذ؛ مؤثر، اثرگذار
infopreneur = information entre-
preneur

کارآفرین اطالعات؛ اطالعات آفرین
infopreneurship

کارآفرینی اطالعات، اطالعات آفرینی
in force

جاری، در دست اجرا، معتبر، قابل اجرا، مجری 
inform

بــا خبر کردن، مطلع کــردن، آگاه کردن، اطالع 
آگاه ســازی؛ شکل دادن؛  دادن؛ اطالع رسانی، 

تأثیر گذاردن، تحت تأثیر قرار دادن
informal agreement 

قرارداد غیر رسمی
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informal body
تشکیالت غیر رســمی، تشکل غیر رسمی؛ گروه 

غیر رسمی، جمع غیر رسمی
informal economy

اقتصاد غیر رسمی 
informal education

آموزش غیر رسمی 
informal enterprises

بنگاه های اقتصادی غیر رسمی، کسب و کارهای 
غیر رسمی

informal group 
گروه غیر رسمی 

informality
عدم رسمیت، غیر رسمی بودن، فقدان رسمیت

informal = non-formal
غیر رسمی 

informal norms
هنجارهای غیر رسمی

informal organization
سازمان غیر رسمی، تشکیالت غیر رسمی، تشکل 

غیر رسمی
informal sector

بخش غیر رسمی
informal self-help group

گروه خودیار غیر رسمی
informal settlement

سکونتگاه غیر رسمی
informal vote

رأی باطل
informal worker 

کارگر غیر رســمی، کارگر شــاغل در بخش غیر 
رسمی

informant
منبع خبر، مطلع؛ خبرچین؛ مخبر

information

اطالعات ]داده های پردازش شده و قابل استفاده[، 
اطالع، آگاهی، خبر؛ اطالع رسانی 

Information Age
عصر اطالعات 

informational meeting
جلسه اطالع رسانی، نشست اطالعاتی

information and communications 
technology (ICT)

فناوری اطالعات و ارتباطات
information-based services

خدمات مبتنی بر اطالعات، خدمات اطالعاتی
information clerk

متصدی اطالعات، مسئول باجه اطالعات 
information communication

ابالغ یا انتقال اطالعات، اطالع رسانی
information counter 

باجه اطالعات، گیشه اطالعات
information diffusion 

نشر اطالعات، اطالع رسانی 
information distribution

اطالع رسانی، توزیع اطالعات 
information entrepreneur = info-
preneure

کارآفرین اطالعات
information management

مدیریت اطالعات
information management system 
(IMS)

نظام مدیریت اطالعات
information manager 

مدیر اطالعات، مدیر اطالع رسانی
information-seeking 

اطالع یابی، اطالع جویی؛ اطالعات جویی
information slip

کارت اطالعات، کارت حاوی اطالعات
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information society
جامعه اطالعاتی

information system
نظــام اطالعــات، ســامانه اطالعــات؛ نظــام 

اطالع رسانی 
information technology (IT)

فناوری اطالعات
information theory

نظریه  آگاهــی،  نظریه  اطالع رســانی،  نظریــه 
اطالعات

informative
روشنگر، آموزنده، آگاه ساز؛ اطالع رسان؛ دارای بار 

اطالعاتی؛ حاوی اطالعات
informed

مطلع، آگاه، باخبر؛ آگاهانه
informed circles

محافل آگاه 
informed decision 

تصمیم آگاهانه
informed sources

منابع آگاه، منابع مطلع 
informer
خبررسان، خبرچین؛ اطالع دهنده، منبع خبر، مخبر
infraction 

تخلف، تعدی، نقض 
infrastructural 

زیربنایی، زیرساختی
infrastructural development

توسعه زیرساختی، توسعه زیربنایی 
infrastructural investment

سرمایه گذاری زیربنایی 
infrastructure

زیرساخت، زیربنا، بهسازی
infrastructure development

توسعه زیرساخت، توسعه امکانات زیربنایی

infrastructure inadequacies
کمبودهای زیرساختی، اشکاالت زیربنایی

infrastructures
زیرساخت ها

infringement
قانون شــکنی، تخلف، تجاوز بــه حقوق، تخطی، 

نقض، تجاوز، سلب )آزادی( 
infringement of rights

تجاوز به حقوق، غصب حقوق، سلب حقوق
infringer

متخلف، متجاوز، خاطی 
in full equality

در کمال مساوات
in full operation

با تمام ظرفیت )عملیاتی(
in full or in part

کاًل یا جزئًا، به صورت کلی یا جزئی
ingoing

دریافتی، وارده 
ingoing mail
پست وصولی، نامه های دریافتی، نامه های رسیده
in goods = in kind

به صورت جنســی، غیر نقدی؛ جنسًا، جنسی ]در 
مقابل نقدی[

ingredients
مؤلفه ها، ارکان، اجزا؛ ترکیبات؛ اجزای متشــکله، 
اجزای سازنده، اجزای تشکیل دهنده؛ محتویات
in gross

عمده، عمده فروشی، به صورت عمده
in group 

به صورت گروهی، در قالب گروه، دسته جمعی
in-group 

درون گــروه؛ درون گروهی، گروه خــودی؛ دار و 
دسته، باند، فرقه

in-group pressures
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فشارهای درون گروهی 
inhabitants

سکنه، ساکنان، اهالی
inhabited place

محل مسکونی، آبادی
in hand

در جریان، در دست اقدام؛ موجود، در اختیار 
inherent

ذاتی، فطری، درونی
inherent capacity

ظرفیت طبیعی، استعداد ذاتی 
inherent components

مؤلفه های ذاتی، عناصر ذاتی
inherent risk

مخاطره ذاتی، ریسک طبیعی
inherent vice

عیب ذاتی )کاال(
inherent weakness

ضعف ذاتی 
inheritance settlement
تصفیه ارث و میراث، تصفیه ارثیه، تصفیه ترکه 

inheritance = succession
ارثیه، میراث، ارث، ماترک، ترکه 

inherited property
ملک موروثی 

inhibit 
منع کردن، مانع شــدن، بازداشــتن، نهی کردن، 

ممانعت کردن، قدغن کردن؛ سرکوب کردن
inhibited

ممنوع، ممنوعه، قدغن؛ سرکوب شده
inhibition

منع، ممنوعیت؛ منع سازی
inhibitory

منع کننده، بازدارنده 
in high demand

پرتقاضا، پرمشتری، پربازار
in-home care cooperatives 

تعاونی های مراقبت )درمانی( در منزل؛ تعاونی های 
مراقبت از سالمندان در منزل

in-house
داخل شــرکت، در محــل، درون خــود بنگاه یا 

مؤسسه؛ داخلی، در خود مؤسسه یا شرکت
in-house financing

تأمین مالی داخلی 
in-house funds

وجوه خودی، وجوه مؤسسه، وجوه داخلی
in-house journal

نشریه داخلی 
inhumane 

غیر انســانی، بی رحمانه، ظالمانه، خارج از عرف 
انسانی ]رفتار[

in installments
قســطی، به صورت قسطی، تقسیطی، به صورت 

اقساطی
initial

اولیه، مقدماتی، ابتدایی، آغازین؛ امضای مختصر؛ 
پاراف کردن 

initial a deed
امضا کردن سند، پاراف کردن سند 

initial allowance
تخفیف اولیه 

initial audit
حسابرسی اولیه 

initial calculations
محاسبات اولیه

initial capital
سرمایه اولیه، سرمایه آغاز کار

initial contribution
مساعدت اولیه، تشریک مساعی در آغاز کار؛ سهم 

اولیه
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initial costs
هزینه های شروع کار، هزینه های اولیه

initial design
طراحی اولیه؛ طرح اولیه

initial examination
رسیدگی اولیه، بررسی مقدماتی

initial investment
تأســیس، سرمایه گذاری  اولیه جهت  هزینه های 

اولیه ]برای تأسیس یا راه اندازی[
initial margin

ودیعه اولیه
initial operational cost
هزینه عملیات اجرایی اولیه؛ هزینه اولیه راه اندازی
initial outlay

هزینه های اولیه تأسیس 
initial payment

پرداخت اولیه
initial pleading

دادخواست اولیه؛ طرح دعوی، دادخواهی
initial price

قیمت اولیه
initial public offering 

عرضه اولیه ســهام، صدور یا عرضه اوراق سهام 
اولیه

initial salary
حقوق پایه، حقوق بدو استخدام 

initial stages
مراحل آغازین، مراحل اولیه، مراحل مقدماتی 

initial sum
مبلغ اولیه، کل مبلغ اولیه، سرجمع مبلغ اولیه

initiate 
آغاز کردن، راه انداختن، شــروع کردن، راه اندازی 
کردن، به حرکت در آوردن، به جریان انداختن؛ 

طرح کردن؛ اقامه کردن ]حقوق[
initiated document

سند پاراف شده، مدرک امضا شده 
initiation

راه اندازی، ابداع، آغاز، شــروع؛ پذیرفته شدن ]در 
تشکل[

initiative
ابتکار، اقدام، راهکار، طرح؛ آغازین، ابتکاری؛ قوه 

ابتکار، ابتکار عمل؛ طرح ابتکاری
initiative growth

رشد ابتکاری
initiator

سرمنشــا، آغازگر، آغاز کننده، بانی؛ مبتکر، مبدع؛ 
طرح کننده، طراح )دعوی( ]حقوق[

injunction
قرار منع 

injured
زخمی، مجروح، مصدوم، زیان دیده، خسارت دیده؛ 

طرف متضرر
injured party

طرف مغبون، طرف متضرر، طرف زیان دیده 
injust benefit

مزیت غیر عادالنه، امتیاز غیر عادالنه 
injustice

بی عدالتــی، ناعدالتــی، ظلم و ســتم، اجحاف، 
حق کشی

injustifiable
توجیه ناپذیر، غیر قابل توجیه، غیر قابل قبول

in kind
غیر نقدی، جنسی، جنسًا، به صورت جنسی

in-kind contributions
کمک های غیر نقدی 

in-kind payment
پرداخت غیر نقدی، پرداخت جنسی 

inland
داخلی، درون مرزی 

inland bill
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سند یا برات داخلی 
inland duty

مالیات و عوارض داخلی از کاالها 
inland postage rate

تعرفه پست داخلی 
inland produce

محصوالت داخلی 
Inland Revenue

اداره مالیات بر درآمد ]بریتانیا[
in-laws 

خویشاوندان سببی، اقوام همسر 
in lieu of = in exchange for

در ازاِی، در عوِض، به جاِی، مابه ازاِی
in lieu tax

مالیات معوض
in liquidation

در حال تصفیه، در دست تصفیه 
in low demand

کم تقاضا، کم مشتری، کم بازار
in-migrant countries 

کشورهای مهاجرپذیر
in need

نیازمند، محتاج
inner city

مرکز شــهر، بخش مرکزی شــهر ]کــه معمواًل 
فقیرنشین و دارای بافت قدیمی است[

inner potential
استعداد ذاتی، استعداد درونی 

innocence
برائت، بی گناهی؛ معصومیت؛ ساده دلی

innocent 
بی گناه، بی آزار، ساده دل

innovation
نوآوری، ابتکار، ابداع 

innovation-based

نوآوری محور، مبتنی بر نوآوری، نوآوری بنیان
innovation decline

افول نوآوری
innovation diffusion

اشاعه نوآوری، نشر نوآوری، رسانش نوآوری 
innovation engine

موتور نوآوری
innovation fund

صندوق نوآوری
innovation system

نظام نوآوری
innovation theory of the cycle

نظریه چرخه نوآوری، نظریه ادواری نوآوری 
innovation training centers

مراکز آموزش نوآوری 
innovative
نوآورانه، ابتکاری؛ طرح ابتکاری، اقدام ابتکاری 

innovative environment
محیط نوآور، فضای نوآورانه

innovator
نوآور، مبتکر، بدعت گذار 

Inns of Court
کانون وکال ]چهار کانون وکالی لندن[

innumerable
غیر قابل شمارش، بی حد و حصر

in office
روی کار، بر سر کار

in operation
در حال فعالیت، در حال کار؛ مجری بودن، معتبر 

بودن؛ دایر، فعال
inoperative 

بی اعتبار، بی اثــر، غیر نافذ، غیــر قابل اجرا، بی 
خاصیت، بدون قدرت اجرایی

in opposition to
بر خالِف، در تقابل با 
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in order
طبق مقررات )جلسه(؛ به ترتیب، منطقی، به جا 

in order to
برای این که، با این منظور که، به منظوِر

inorganic 
غیر آلی، معدنی، کانی؛ غیر ارگانیک، غیر طبیعی، 

نابه هنجار
inorganic fertilizer

کود شیمیایی
inorganic matters

مواد غیر آلی 
in part

تاحدی، تا قســمتی، تا حدودی؛ به صورت جزئی، 
جزئًا

in particular 
به ویژه، خصوصًا، علی الخصوص؛ مشخصًا

in part or in total= in part or in 
whole 

کاًل یا جزئًا، به طور کلی یا جزئی، به صورت کلی 
یا جزئی

in-patient
بیمار بستری در بیمارستان 

in person
اصالتًا، شخصًا

in person or by proxy
شخصًا یا وکالتًا، اصالتًا یا نیابتًا 

in-person voting
رأی گیری حضوری 

in-plant training
آمــوزش در کارخانه؛ مهارت آموزی در محل کار؛ 

آموزش حین کار )در کارخانه و...( 
in-plant training center

مرکز آموزش جوارکارگاهی؛ مرکز آموزش درون 
کارگاهی

in power
در مسند امر، بر سر کار، در مسند قدرت

in practice
در عمل، از بعد عملی، عماًل

in practice and theory
از بُعــد عملی و نظری، در عمل و نظر، در )حوزه( 

اندیشه و عمل
in principle

علی االصول، اساسًا، اصواًل، در اصل
in progress

در دست اجرا، نیمه تمام 
in proportion

به تناسب، متناسب، به طور متناسب
in proportion to = proportionate 
to

به تناسِب، متناسب با، به نسبِت 
in proportion to the shares

به نسبت تعداد سهام، به نسبت سهم الشرکه 
input 

درونداد، ورودی، نهاده؛ منابع، امکانات ]در جمع[؛ 
عامل تولید

input distribution
توزیع نهاده ها، توزیع امکانات 

input-output analysis
تحلیل داده ـ ستانده، تحلیل درونداد ـ برونداد

input substitution
جایگزینی عامل تولید 

inputs used
نهاده های مصرف شده، منابع مورد استفاده

in question
مورد بحث، موضوع بحث؛ مورد نظر؛ مزبور؛ مورد 

تردید بودن 
inquiring = enquire

استعالم کردن، استفسار کردن
inquiry = enquiry

استعالم، استفسار، پرس و جو، تحقیق و تفحص، 
کند و کاو 
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inquiry form
فرم اطالعات، فرم استعالم، برگه استعالم 

inquisition
رسیدگی قضایی، تحقیق قضایی 

inquisitor
قاضــی تحقیق، قاضی بازپــرس؛ مأمور تحقیق، 

مأمور رسیدگی 
inquisitor judge

مأمور تحقیق 
in real terms

در عمل، بر اساس نرخ واقعی 
in receivership 

در دست تصفیه؛ مشمول تصفیه 
in respect of

با توجه به، از نظِر، در قباِل 
in return

متقاباًل، در عوض، در مقابل
in return for

در ازاِی، در عوِض، به جاِی
in rotation

نوبتی، به طور نوبتی؛ چرخشی 
ins and outs

فوت و فن، پیچ و خم، شگرد 
insanitary

غیر بهداشتی 
insanity

محجوریت ]حقوق[، جنون 
inscribed

پذیره نویسی شده، پذیرفته شده ]در بورس[
in secret

در خفا، پنهانی، مخفیانه 
insect

حشره، آفت؛ حشرات ]در جمع[
insecticide 

حشره کش 

insect-resistant variety
رقم مقاوم به حشرات 

inseparable
تفکیک ناپذیر، غیر قابل تفکیک، غیر قابل افراز 
inseparable cost

هزینه غیر قابل تفکیک 
insert

جا دادن، درج کردن؛ گنجاندن، منظور کردن 
insertion of a clause

گنجاندن یک شرط یا ماده در قرارداد 
in short 

خالصه کالم، در یک کالم، خالصه
in short of

دارای کمبود، دارای کسری، دچار کمبود
inside director

مدیر خودی، از مدیران خود سازمان 
inside lag

تأخیر داخلی، تأخیر درونی، درنگ درونی 
insider

خودی، محرم؛ عضو خود تشکیالت یا سازمان 
insider dealing

خرید و فروش غیر قانونی، معامله با سوءاستفاده 
از اطالعات محرمانه؛ معامله با خودی، معامله 

با فرد دارای اطالعات محرمانه 
insiders

خودی ها، افراد خود سازمان 
insight

بینش، فراست، بصیرت، درون بینی
in situ

در شرایط طبیعی
insolvable = insoluble

الینحل، حل نشدنی، حل ناشدنی
insolvency

ورشکســتگی، افالس، عدم توانایــی بازپرداخت 
بدهی، عدم اســتطاعت پرداخــت، ناتوانی در 
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تأدیه بدهی؛ اعسار
Insolvency Office

اداره امور ورشکستگی
insolvent 

عاجز از پرداخت دیون، ورشکسته، معسر
insolvent act

قانون مربوط به تصفیه امور ورشکستگی 
insolvent estate

دارایی کمتر از بدهی 
in specie

نقدی، نقداً؛ به صورت سکه
inspect 

بازرســی کردن، معاینه کردن، وارســی کردن؛ 
تفتیش کردن، بازدید کردن، سرکشی کردن

inspection
بازرسی، بازرســی قانونی، بازرسی دقیق، تفتیش، 

بازدید، معاینه، سرکشی
inspection board

هیأت بازرسی، کمیته نظارت 
inspection certificate

مجوز بازرسی، گواهی تفتیش
inspection fee

هزینه بازرسی
inspection report

گزارش بازرسی 
inspector

بازرس، مفتش
inspectorate

اداره بازرسی؛ هیأت باز رسان؛ سازمان بازرسی 
inspector-general

بازرس کل، سربازرس، سرمفتش 
inspector’s comment = inspec-
tor’s judgment 

اظهار نظر بازرس
inspector’s confirmation

تأییدیه بازرس قانونی
inspector’s performance

عملکرد بازرس
inspector’s report

گزارش بازرس
inspiration

الهام بخشی، الهام؛ فکر بکر
inspirational

الهام بخش
inspirational leader

رهبر الهام بخش
instability

بی ثباتی، عدم ثبات، تزلزل، ناپایداری
installation

نصب، استقرار، تعبیه؛ تأسیسات ]در جمع[؛ به کار 
گماری، انتصاب

installations
تأسیسات 

installment allotment
تخصیص اقساطی 

installment bond
سند قرضه قابل پرداخت به اقساط 

installment buying
خرید تقسیطی، خرید اقساطی 

installment credit
اعتبار اقساطی، خرید اقساطی 

installment deposits
سپرده های اقساطی 

installment = instalment
قسط؛ نصب، کارگذاری؛ اقساط ]در جمع[

installment interest
بهره اقساطی 

installment loan
وام اقساطی

installment of rent
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اقساط مال االجاره، تقسیط اجاره
installment plan

طرح فروش اقساطی 
installment purchase

خرید اقساطی 
installment sale

فروش قسطی، فروش اقساطی 
installment savings

پس اندازهای اقساطی 
installments due

اقساط سررسیده، سررسید اقساط
installment transaction

معامله اقساطی، معامله قسطی
instant

فوری، سریع، آنی، بالدرنگ، لحظه ای 
instant vesting

انتقال آنی، انتقال فوری 
instigator

مسبب، عامل )تحریک(، محرک، باعث و بانی
instinctive

غریزی 
instinctively

به حکم غریزه، غریزی، به طور غریزی
institute

مؤسسه، انســتیتو، نهاد؛ تأســیس کردن، ایجاد 
کردن؛ برقرار کردن

Institute for Cooperative Studies
مؤسسه مطالعات تعاون 

institute of cooperation
مؤسسه تعاون، مؤسسه همکاری 

institution
نهاد، مؤسســه؛ تأســیس، بنیادگــذاری؛ وضع، 

برقراری 
institutional

نهادی، سازمانی، تشکیالتی؛ بنیادی، اصولی

institutional autonomy
اســتقالل نهادی، خــود گردانی تشــکیالتی یا 

سازمانی
institutional capacity

ظرفیت نهادی، ظرفیت تشکیالتی 
institutional capital

سرمایه نهادی، سرمایه تشکیالتی 
institutional credit

اعتبار  اعتبــارات نهــادی؛  اعتبارات ســازمانی، 
تشکیالتی 

institutional development 
توسعه نهادی، توسعه تشکیالتی

institutional economics
اقتصاد نهادی 

institutional entrepreneurs
کارآفرینان نهادی

institutional environment
محیط نهادی، فضای تشکیالتی 

institutional framework
چارچوب نهادی، قالب تشکیالتی 

institutional friction
اصطــکاک تشــکیالتی، اختــالف ســازمانی، 

اصطکاک نهادی
institutional implications

ملزومات نهادی
institutional innovation

نوآوری نهادی
institutional investors

سرمایه گذاران نهادی 
institutionalism

نهادگرایی، نظریه اصالت نهاد 
institutional issues
مسائل نهادی، امور تشکیالتی، موضوعات نهادی
institutionalization

نهادینه سازی، نهادینگی؛ تبدیل به سازمان کردن؛ 
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جاانداختن، تقویت مبانی تشکیالتی 
institutionalized

نهادینه شده، تثبیت شده، درونی شده
institutional knowledge mapping

دانش نگاری نهادی
institutional pathway

گذرگاه نهادی
institutional subsidies

یارانه های نهادی، یارانه های سازمانی 
institutional support

حمایت ســازمانی، پشــتیبانی نهادی، پشتیبانی 
تشکیالتی، کمک نهادی

institution-building
نهادسازی 

institution of a cooperative
تأسیس تعاونی، پی ریزی تعاونی، تشکیل تعاونی 
institution of a court

تشکیل دادگاه 
institution of action

اقامه دعوی 
institutor

مؤسس، بانی، بنیان گذار
in-store promotions

تبلیغات درون فروشــگاهی، تبلیغــات در داخل 
فروشــگاه؛ تبلیغ کاال یا اجناس در داخل خود 

فروشگاه )در قالب فروش ویژه(
instruction

دستورالعمل؛ دستور، دســتورکار؛ آموزش، آموزه، 
رهنمود؛ راهنما، دســتورالعمل طرز استفاده ]در 

جمع[
instructional material

مطالب آموزشی، مواد آموزشی
instructional technology 

فناوری آموزشی 
instruction manual = instruction 

book
کتابچه راهنما، راهنمای استفاده، بروشور

instructiontal objectives 
اهداف آموزشی 

instructor
مدرس، مربی، رهنما، راهنما

instructor training center (ITC)
مرکز تربیت مربی

instrument
ابزار؛ سند، مدرک؛ وسیله پرداخت؛ آلت دست 

instrumental
ابزاری؛ وسیله ساز

instrumental capital
سرمایه ابزاری، سرمایه تولیدی 

instrumental industries
صنایع ابزاری، صنایع مولد سرمایه 

instrumentalism
نگرش ابزاری، ابزارگرایی، ابزارنگری

instrumentalist
ابزارگرا، دارای نگرش ابزارگرایانه

instrumentalistic
ابزارگرایانه 

instrumental methods
روش های ابزاری 

instrumental rationality
عقالنیت ابزاری

instrumental use
استفاده ابزاری، بهره برداری ابزاری

instrument of accession
سند الحاق )به پیمان( 

instrument of appeal
گواهی استیناف 

instrument of exploitation
ابزار بهره کشی، ابزار استثمار 

instrument of payment
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سند پرداخت، وسیله پرداخت 
instrument of transfer

سند انتقال )مالکیت( 
instruments of ratification

اسناد تصویب 
insufficiency

کمبود، نقص، نارسایی 
insufficient

ناکافی، نابسنده، کم، نارسا
insufficient delivery

تحویل ناقص
insufficient evidence

عدم کفایت ادله 
insufficient funds

عدم کفایت موجودی ]مالی[
insufficient production

تولید ناکافی 
insufficient votes

عدم کفایت رأی
insurable

قابل بیمه، بیمه پذیر، قابل بیمه شدن 
insurable interest

بهره قابل بیمه شدن، بهره بیمه پذیر 
insurance 

بیمه 
insurance act

قانون بیمه 
insurance adjuster

کارشناس بیمه، ارزیاب بیمه
insurance against all risks

بیمه تمام خطر 
insurance agent

نماینده بیمه، مأمور بیمه، کارگزار بیمه 
insurance-based unemployment 
benefits

مزایای بیمه بیکاری، مستمری بیمه بیکاری 
insurance bonds

ضمانت نامه بیمه ای، سند قرضه بیمه ای 
insurance book

مجموعه اسناد بیمه 
insurance branch

شعبه بیمه 
insurance broker

مأمور بیمه، کارگزار بیمه
insurance business

عملیات بیمه، امور بیمه 
insurance business act

قانون امور بیمه 
insurance card

کارت بیمه، برگه بیمه 
insurance certificate

گواهی بیمه 
insurance charges

هزینه های بیمه 
insurance claim

خسارت بیمه 
insurance company

شرکت بیمه 
insurance consultant

کارشناس بیمه، مشاور بیمه 
insurance contract

قرارداد بیمه 
insurance contributions 

سهم بیمه
insurance cooperative

شرکت تعاونی بیمه، تعاونی بیمه
insurance cover = insurance 
coverage

پوشش بیمه ای، پوشش بیمه 
insurance for failure and default
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بیمه قصور و تقصیر 
insurance fund

صندوق بیمه 
insurance inspector 

بازرس بیمه
insurance note = cover note

بیمه نامه موقت 
insurance of employees

بیمه کارکنان، بیمه مستخدمین
insurance of persons 

بیمه اشخاص
insurance on cargo

بیمه بار، بیمه محموله 
insurance penetration

نفوذ بیمه
insurance penetration ratio 

ضریب نفوذ بیمه
insurance pension plan

طرح بیمه بازنشستگی 
insurance policy

بیمه نامه، قرارداد بیمه 
insurance pool

صندوق مشترک بیمه 
insurance premium

حق بیمه 
insurance products

محصوالت بیمه، تولیدات بیمه 
insurance rate

نرخ بیمه، تعرفه بیمه
insurance register

دفتر ثبت بیمه ها 
insurance regulations

مقررات بیمه
insurance renewal

تجدید بیمه، تمدید بیمه

insurance shares
سهام بیمه

insurance stock company
شرکت سهامی بیمه

insurance value
ارزش بیمه

insure 
بیمه کردن؛ تضمین کردن، ضمانت کردن

insured
بیمه شده، بیمه گذار، مورد بیمه

insured articles
اشیا و اقالم بیمه شده 

insured family
خانواده بیمه شده 

insured group 
گروه بیمه شده 

insured money
تعهد مالی بیمه، وجوه تعهدی بیمه

insured property 
مال بیمه شده 

insured workers
کارگران بیمه شده 

insuree
بیمه گذار 

insurer = underwriter
بیمه گر 

insurmountable
الینحل، حل نشدنی؛ رفع نشــدنی؛ غلبه ناپذیر، 

غیر قابل حل
intangible

نامشــهود، ناملموس، غیر عینی، نامحسوس، غیر 
مادی

intangible assets
دارایی های نامشــهود، دارایی های غیر فیزیکی و 
غیر مادی، دارایی هــای ناملموس، دارایی های 
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غیر مادی
intangible benefits

فواید  نامحسوس،  منافع  نامحســوس،  سودهای 
نامشهود، مزایای نامحسوس 

intangible control 
کنترل نامحسوس، نظارت نامحسوس

intangible knowledge
دانش ناملموس، دانش پنهان

intangible property 
امــوال غیر مادی، دارایی غیــر مادی، اموال غیر 

عینی 
intangible real property

مال تبدیل شده به غیر منقول 
intangible rewards

پاداش های نامحسوس، پاداش های غیر مادی
intangible tax

مالیات بر اموال غیر عینی 
integral part

جزء الینفک، بخش تفکیک ناپذیر، بخش جدایی 
ناپذیر، بخش الینفک 

integrated 
یکپارچه، جامع، تلفیقی، همه جانبه؛ ادغام شده

integrated approach
رهیافت یکپارچه، رویکرد تلفیقی، رویکرد جامع

integrated companies
شرکت های ادغام شده 

integrated cooperative develop-
ment

توســعه تعاونــی یکپارچه، توســعه جامع تعاون، 
توسعه یکپارچه تعاونی

integrated cooperative develop-
ment project (ICDP)

طرح توسعه تعاونی یکپارچه، پروژه توسعه تعاونی 
یکپارچه

integrated development

توسعه یکپارچه، توسعه همه جانبه
integrated economy

اقتصاد یکپارچه 
integrated education

آموزش تلفیقی، آموزش یکپارچه
integrated environmental man-
agement 

مدیریت یکپارچه محیط زیســت، مدیریت تلفیقی 
محیط زیست 

integrated learning systems 
نظام های یادگیری تلفیقی 

integrated ownership
مالکیت یکپارچه، مالکیت تلفیقی 

integrated pest management 
(IPM)

مدیریت تلفیقی آفات، مدیریت یکپارچه آفات
integrated resource management 

مدیریت تلفیقی منابع، مدیریت یکپارچه منابع
integrated rural development

توسعه روستایی یکپارچه 
integrated rural development 
project (IRDP)

طرح توســعه روســتایی یکپارچه، پروژه توسعه 
روستایی یکپارچه

integrative agreement
توافق ترکیبی

integrity
تمامیت، یکپارچگی 

intellectual asset = intellectual 
capital 

سرمایه فکری، دارایی فکری، دارایی معنوی
intellectual capital

سرمایه فکری، سرمایه معنوی 
intellectual evolution

تطور فکری، تحول فکری
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intellectual property
مالکیت معنوی، مالکیت فکری

intellectual property rights
حقوق مالکیت معنوی 

intelligence
خبــر، اطالعات، آگاهــی، ســازمان اطالعاتی؛ 

هوشمندی، ذکاوت 
intelligence network

شبکه اطالعاتی 
intelligence quotient (IQ)

بهره هوشی، بهر هوشی، هوش بهر 
Intelligence Service
سازمان اطالعات، سازمان امنیت، اداره اطالعات 
intelligentce department

دایره اطالعات، اداره اطالعات ]امنیتی[
intelligentsia

طبقه روشن فکر، روشن فکران، جماعت روشن فکر؛ 
روشن فکرمآبان

intended
مورد نظــر؛ عمدی؛ از قصد؛ برنامه ریزی شــده، 

هدفمند
intended investment
سرمایه گذاری هدفمند، سرمایه گذاری مورد نظر 
intensive 

فشره، متمرکز
intensive agriculture

کشاورزی فشرده 
intensive course

دوره فشرده 
intensive cropping 

زراعت فشرده 
intensive cultivation

کشت فشرده، کشت متمرکز
intensive use of land
استفاده شدید از زمین، بهره برداری افراطی زمین 

intent 
نیت، قصد، غرض

intention
نیت، قصد، غرض

intentionality
نیت مندی

intentionally
آگاهانه، عمداً، عمدی، تعمداً، دانسته، با قصد قبلی
intention of parties

قصد طرفین 
intention to turnover

تمایل به ترک خدمت، قصد رهایی از خدمت 
interaction

کنــش متقابل، تعامــل، هم کنش، اثــر متقابل، 
میان کنش، برهم کنش 

interactive
تعاملی، هم کنشی، میان کنشی

inter-agency
بین دســتگاهی،  بین آژانســی،  بین بنگاهــی، 

بین تشکیالتی، بین نهادی
Inter-Agency Committee for 
Promotion and Advancement of 
Cooperatives (IACPAC)

کمیسیون بین نهادی ترویج و توسعه تعاونی ها 
inter-agency cooperation 

بین تشکیالتی،  همکاری  بین دســتگاهی،  تعاون 
همکاری بین نهادی

inter-bank
بین بانکی، بین بانک ها 

inter-bank deposits
یکدیگر، ســپرده های  نزد  بانک ها  ســپرده های 

بین بانکی
inter-bank loan

وام بانک به بانک، وام بین بانکی 
inter-bank market

بازار بین بانکی 
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inter-bank market “bid” rate 
(IBBR)

نرخ بهره سپرده بین بانکی 
inter-bank market “offered” rate 
(IBOR)

نرخ بهره وام بین بانکی 
inter-bank payments

پرداخت های  یکدیگــر،  بــه  بانک ها  پرداخــت 
بین بانکی 

intercession
میانجی گــری، پادرمیانی، وســاطت؛ شــفاعت؛ 

وساطت کردن
interchangeability

معاوضه پذیری، قابلیت مبادلــه، قابلیت معاوضه، 
قابلیت تاخت 

interchangeable
قابل معاوضه، قابل مبادله، قابل تاخت 

intercommunication
ارتباط متقابل، مراوده

interconnection
رابطه، پیوند، ارتباط درونی، رابطه متقابل؛ ارتباط 

شبکه ای، اتصال شبکه ای 
inter-cooperative

بین تعاونی، بین تعاونی ها
inter-cooperative assistance

کمک های بین تعاونی ها 
inter-cooperative guarantee fund

صندوق ضمانت بین تعاونی ها 
inter-cooperative relationships

روابط بین تعاونی ها، مناسبات بین تعاونی ها
inter-cooperative trade

داد و ستد بین تعاونی ها
intercropping 

هم کاشتی، کشت مخلوط، کشت توأم 
intercultural 

میان فرهنگی، بین فرهنگی

intercultural entrepreneurship 
کارآفرینی بین فرهنگی

interdepartmental
بین بخشی، مشترک میان چند اداره یا شعبه 

interdependence
وابســتگی متقابل، الزم و ملزوم بودن، وابستگی 

درونی
interdependent 

وابسته به هم، الزم و ملزوم
interdependent markets

بازارهای وابسته به هم 
interdependent theory 

نظریه وابستگی متقابل 
interdependent utility

مطلوبیت وابستگی متقابل 
interdict

قدغن، نهی؛ قدغن کردن، ممنوع کردن؛ محروم 
کردن

interdict order
دستور منع، امر به ممنوعیت 

interdisciplinary 
میان رشته ای، بین رشته ای 

interdisciplinary approach
رویکرد بین رشته ای 

interdistrict fund 
صندوق بین ناحیه ای

interest
بهــره، نفع، ســود، ربح، ربا؛ مصلحــت؛ منفعت؛ 
صالح؛ عالقه؛ منافع، مصالح، عالیق ]در جمع[
interest and principal 

بهره و اصل، فرع و اصل
interest-bearing

سودآور، بهره آور؛ سودزا، منفعت زا؛ سودزایی
interest ceiling

سقف بهره، حد باالی بهره 
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interest coupon
کوپن بهره 

interest coverage
پوشــش بهره، حدود شــمول بهره، تأمین هزینه 

بهره 
interest coverage ratio

نسبت پوشــش بهره، ضریب تأمین هزینه بهره، 
ضریب پوشش بهره 

interest-dividend
سود ســهام دارای بهره، سود سهام با بهره؛ سود 

سهام بهره دار
interested

عالقه مند، ذی نفع، ذی ربط 
interested parties

طرف های ذی نفع، طرف های ذی ربط 
interested party = concerned 
party

طرف حساب، ذی نفع، طرف ذی نفع 
interest elasticity

کشش بهره 
interest equalization fund

صندوق تسویه بهره 
interest-free

بدون بهره، بدون ربا، غیر ربوی
interest-free banking

بانک داری بدون ربا 
interest-free banking law

قانون بانکداری بدون ربــا، قانون بانکداری غیر 
ربوی

interest-free loan
قرض الحسنه، وام بدون بهره

interest-free loan funds
صندوق های قرض الحسنه 

interest free of tax = tax-free 
interest

سود معاف از مالیات، بهره معاف از مالیات 

interest-gearing
تنظیم بهره، تطبیق بهره 

interest group
گروه ذی نفع، گروه ذی نفوذ

interest income
درآمد بهره، درآمد حاصل از بهره 

interest in suspense
بهره معوق

interest loss
ضرر بهره 

interest margin
حد بهره، حاشیه سود، حاشیه بهره 

interest on arrears 
سود دیرکرد، بهره دیرکرد

interest on call
بهره عندالمطالبه، بهره دیداری 

interest on capital
بهره سرمایه، سود سرمایه 

interest on debt
بهره بدهی 

interest on deposit
بهره سپرده 

interest on unpaid balance
بهره بر باقی مانده وام 

interest rate 
نرخ بهره 

interest rate fluctuations
نوسانات نرخ بهره 

interest rate returned
نرخ بهره بازگشتی 

interest rebate
تخفیف در بهره 

interests 
منافع، مصالح، عالیق؛ افــراد ذی نفوذ؛ صاحبان 

شرکت ها، شرکت ها یا افراد پرنفوذ
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interest-sensitive
حساس به بهره، حساسیت بهره 

interest subsidy
یارانه بهره 

interest warrant
حواله بهره، رسید بهره 

interface
مواجهه، محل تالقی؛ فصل مشترک 

interference
مداخله، دخالت؛ تداخل، اختالل؛ فضولی، مزاحمت
inter-firm comparison

مقایسه بنگاه های تجاری باهم 
interfund transfer

انتقال داخلی وجه 
intergenerational

بین نسلی 
inter-governmental

بین الدوولی، بین دولتی
inter-governmental cooperation

همکاری بین الدوولی، همکاری بین دولتی
inter-group

بین گروهی، میان گروهی
inter-group cooperation

تعاون بین گروهی، همکاری بین گروهی 
inter-group relations

روابط بین گروهی، مناسبات بین اعضای گروه 
interim

موقتی، موقت؛ طی دوره، میان دوره
interim board

هیأت مدیره موقت 
interim bond

سند قرضه موقتی 
interim budget

بودجه متمم 
interim certificate

گواهی موقت 
interim committee

کمیته موقت 
interim dividend

سود سهام بین دوره؛ سود سهام میان دوره؛ سود 
سهام موقت یا علی الحساب 

interim financing = bridge loan 
financing

تأمین مالی موقت
interim government

دولت موقت 
interim interest

بهره جنبی، بهره فرعی؛ بهره میان دوره
interim lease

اجاره موقت 
interim loan

وام موقت
interim measures

اقدامات مقطعی 
interim member

عضو موقت، عضو غیر دائم 
interim order

حکم موقت 
interim payment

پرداخــت علی الحســاب، وجــه علی الحســاب، 
علی الحساب 

interim period 
دوره موقت 

interim report
گزارش میان دوره ای، گزارش بین دوره ای، گزارش 

میان دوره 
interim statments

صورت های مالی میان دوره ای 
interim stocks

سهام موقت



462  inter-industry analysis

inter-industry analysis
تحلیل روابط متقابل بیــن بخش های تولیدی یا 

صنعتی 
interior design

طراحی داخلی ]معماری[
interior designer 

طراح داخلی، دکوراتور داخلی
interior regulations

مقررات داخلی، نظام نامه داخلی 
interlocking directorate

مدیریت واحد، عضو مشترک هیأت مدیره
interlocutory decree
حکم موقت، قرار اعدادی ]حقوق[؛ تصمیم بدوی 
interlocutory judgement

قرار مقدماتی، قرار بدوی
intermediary

واسطه، میانجی؛ بینابینی، میانی؛ متوسط 
intermediary level

رده میانی، سطح میانی، الیه میانی 
intermediate agricultural prod-
ucts

محصوالت کشاورزی واسطه ای 
intermediate areas

مناطق واسطه؛ نواحی بینابینی
intermediate credit

اعتبار میان مدت 
intermediate crop

محصول بین ردیفی، گیاه بین ردیفی
intermediate goods

کاالهای واسطه ای 
intermediate inputs 

نهاده های واسطه ای 
intermediate link 

حلقه رابط، حلقه واسط
intermediate station

ایستگاه بین راهی 
intermediate technology = inter-
mediary technology

فناوری میانه، فناوری متوسط، فناوری معمولی
intermediate-term debt

بدهی میان مدت 
intermediate trade

تجارت باواسطه 
inter-ministerial coordination

هماهنگی بین وزارتخانه ای 
inter-ministerial meeting

جلسه بین وزارتی 
intermission

تنفس بین جلسات 
intermittent

ادواری، دوره ای 
intermittent employment = peri-
odic employment

اشتغال ادواری 
intermodal transport

حمل و نقل ترکیبی، حمل و نقل چند وســیله ای، 
حمل با چند نوع وسیله نقلیه

intern 
کارورز؛ انترن ]پزشکی[، کارآموز پزشکی

internal 
داخلی، درونی 

internal affairs
امور داخلی 

internal audit
حسابرسی داخلی، ممیزی داخلی 

internal audit committee
کمیته حسابرسی داخلی 

internal budget
بودجه داخلی 

internal budget deficit
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کسری بودجه داخلی
internal check

رسیدگی داخلی، بررسی داخلی، بازرسی داخلی
internal considerations

مالحظات داخلی؛ رسیدگی های داخلی 
internal consistency

ثبات درونی 
internal control

بازرسی داخلی، نظارت داخلی، کنترل داخلی
internal debt

قرضه داخلی 
internal disagreements

اختالفات درونی 
internal diseconomies

تبذیرهای داخلی، عــدم صرفه جویی های داخلی، 
زیاده خرجی های داخلی

internal division
تقسیم بندی داخلی 

internal economies of scale
صرفه جویی های داخلی ناشی از مقیاس 

internal factors
عوامل داخلی، عوامل درونی 

internal financing
تأمین مالی از محــل منابع داخلی، تأمین وجه از 

منابع داخلی، تأمین مالی درون زا
internal forces

نیروهای داخلی، نیروهای درونی 
internal inputs

نهاده های داخلی، منابع داخلی 
internal inspection 

بازرسی داخلی
internalities

تأثیرات درونی، تأثیرات ناشی از عوامل درونی 
internality

درون گرایی؛ تأثیر ناشی از عوامل درونی

internalization
درونی سازی، درونی کردن، ملکه ذهن کردن

internalize
درونی کردن، نهادینه کردن، درونی سازی؛ ملکه 

ذهن کردن 
internalized

درونی شده، تثبیت شده، ملکه شده
internal leader

رهبر داخلی، رهبر خودی 
internal locus of control

مرکز کنترل درونی
internal monitoring

نظارت داخلی، پایش درونی 
internal obstacles

موانع داخلی
internal planning

برنامه ریزی داخلی
internal policies

سیاست های داخلی، خط مشی های داخلی
internal prices = domestic prices

قیمت های داخلی
internal rate of return

نرخ بازده داخلی 
Internal Revenue Service

اداره درآمدهــای داخلــی؛ اداره مالیات ]ایاالت 
متحده[

internal satisfaction
رضایت درونی، رضایت قلبی

internal sources
منابع )تأمین کننده( داخلی، منابع داخل سازمان 

internal validity
روایی درونی، روایی داخلی

international 
بین المللی، بین الملل؛ جهانی

international aid agencies
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بنگاه های کمک دهنده بین المللی 
International Air Transport As-
sociation (IATA)

اتحادیــه بین المللــی حمل و نقل هوایــی، یاتا، 
اتحادیه بین المللی ترابری هوایی

international authority
مرجع بین المللی 

International Bank for Economic 
Cooperation (IBEC)

بانک بین المللی همکاری های اقتصادی 
International Bank for Recon-
struction and Development 
(IBRD)

بانک بین المللی ترمیم و توســعه ]نام قبلی بانک 
جهانی[

international bodies
مجامع بین المللی، نهادهای بین المللی

International Bureau of Cham-
bers of Commerce (IBCC)

دفتر بین المللی اتاق های بازرگانی 
International Chamber or Com-
merce (ICC)

اتاق بازرگانی بین المللی 
International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO)

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، ایکائو
International Clearing Union

اتحادیه پایاپای بین المللی 
International Commodity Agree-
ment

موافقت نامه بین المللی کاال 
International Communication 
Association (ICA)

انجمن بین المللی ارتباطات
international community

جامعه بین المللی، جامعه جهانی 

international conference
همایش بین المللی، کنفرانس بین المللی

International Cooperation Day
روز جهانی تعاون، روز بین المللی تعاون

International Cooperative Alli-
ance (ICA)

اتحادیه بین المللی تعاون
International Cooperative and 
Mutual Insurance Federation 
(ICMIF)

فدراسیون بین المللی بیمه تعاونی و متقابل 
International Cooperative Trad-
ing Agency (ICTA)

بنگاه بین المللی داد و ستد تعاونی 
International Copyright Union

اتحادیه بین المللی حمایت از حقوق مؤلفین 
International Court of Justice

دادگاه بین المللی الهه، دیوان عدالت بین المللی
international custom

عرف بین المللی، عرف بین الملل
International Day of Coopera-
tives

روز جهانی تعاون، روز بین المللی تعاون 
International Development As-
sociation (IDA)

اتحادیه بین المللی توسعه 
international entrepreneurship

کارآفرینی بین المللی
international events

مناســبت های بین المللی، مناســبت های جهانی، 
رخدادهای بین المللی

International Farm Youth Ex-
change Program

برنامه بین المللی مبادله کشاورزان جوان 
International Federation of Agri-
cultural Producers (IFAP)
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فدراســیون بین المللی تولیدکنندگان فراورده های 
کشاورزی

International Finance Corpora-
tion (IFC)

شرکت مالیه بین المللی
international finance institutions

نهادهــای مالــی بین المللــی، مؤسســات مالی 
بین المللی

international financial regula-
tions

مقررات مالی بین المللی
International Fund For Agricul-
tural Development (IFAD)

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 
International Health Co-opera-
tive Organization (IHCO)

سازمان بین المللی تعاونی سالمت
internationalist

طرفدار اصول بین المللی، کارشــناس مســائل یا 
حقوق بین الملل

International Labor Conference
کنفرانس بین المللی کار، همایش بین المللی کار 

International Labor Office (ILO)
دفتر بین المللی کار، سازمان بین المللی کار

international law
حقوق بین الملل

international laws
قوانین بین المللی، قوانین بین الملل

international liquidity
نقدینگی بین المللی

international market
بازار بین المللی، بازار جهانی 

International Monetary Fund 
(IMF)

صندوق بین المللی پول 

International NGO
سازمان غیر دولتی بین المللی

international non-governmental 
organizations (INGOs)

سازمان های غیر دولتی بین المللی
International Organization of 
Industrial, Artisanal and Service 
Producers Cooperatives (CICO-
PA)

ســازمان بین المللی تعاونی هــای تولید صنعتی، 
پیشه وری و خدمات

international organizations
سازمان های بین المللی

international poverty line 
خط فقر جهانی 

International Refugee Organiza-
tion (IRO)

سازمان بین المللی پناهندگان، سازمان بین المللی 
آوارگان

International Reiffeisen Union 
(IRU)

اتحادیه بین المللی رایفایزن 
international relations = interna-
tional ties

روابط بین الملل
International Remittance Net-
work (IRN)

شــبکه بین المللی انتقال و ارســال پول، شبکه 
جهانی حواله پول

international solidarity
همبستگی بین المللی

International Standard Organi-
zation (ISO)

سازمان بین المللی استاندارد
International Statistical Institute

مؤسسه بین المللی آمار
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International Summit of Coop-
eratives 

بین المللی  تعاون، نشســت  بین المللــی  اجالس 
سران تعاون

International Trade Organiza-
tion (ITO)

سازمان تجارت بین المللی
International Trade Union

اتحادیه تجارت بین المللی
International Training Center 
(ITC)

مرکز آموزش بین المللی
international union

اتحادیه بین المللی
International Union of Credit 
and Investment (IUCT)

اتحادیه بین المللی بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری 
International Wheat Agreement

موافقت نامه بین المللی گندم 
International Wheat Council 
(IWC)

شورای جهانی گندم 
international workshop

کارگاه بین المللی 
International Year of Coopera-
tives

سال بین المللی تعاون 
internet business

کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار اینترنتی 
internet entrepreneurship

کارآفرینی اینترنتی
internship

کارآموزی، کارورزی
internship course

دوره کارورزی، دروه مهارت آموزی 
inter-parliamentary

بین المجالس 
Inter-Parliamentary

بین المجالس
Inter-Parliamentary Union (IPU)

اتحادیه بین المجالس
interpellation

استیضاح، جواب خواهی؛ بازجویی
interpellator

استیضاح کننده 
interpenetration

نفوذ متقابل 
inter-personal

بین فردی، بین افراد
Interpol

پلیس بین الملل
interpolation

دخل و تصرف در ســند، تحریف ســند؛ افزودن، 
الحاق

interpretation
تعبیر، تفسیر، تأویل؛ ترجمه 

interpretation clause
ماده تفسیر 

interpretation of law
تفسیر قانون 

inter-regional
بین منطقه ای 

interrelated
وابســته به هم، بــه هم وابســته، الزم و ملزوم، 

مربوط به هم، مرتبط به هم
interrelation

رابطه متقابل، مناسبات متقابل، مناسبات مشترک؛ 
ارتباط، رابطه، پیوند 

interrelationships
روابط مشترک، مناسبات مشترک 

interrogation
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بازرسی، بازجویی، استنطاق، بازخواست 
interruption

قطع، وقفــه، فاصله؛ مزاحمــت؛ اختالل؛ تعطیل 
موقت

intersectoral
میان بخشی، بین بخشی؛ مشترک میان چند بخش 
interstate engagements

تعهدات بین الدوول 
interstate = inter-state

بین الدوولی؛ بین ایالتی؛ بین دولتی
interval
فاصله، فاصله زمانی، فاصله بین دو مقطع زمانی 
interval estimates

برآوردهای با فاصله زمانی 
interval estimation

برآورد فاصله ای 
intervening conditions

شرایط مداخله گر 
intervening variable

متغیر میانجی، متغیر مداخله گر
intervention

مداخله گــری، میانجی گری؛ دخالت، وســاطت، 
مداخله؛ ورود کردن به قضیه؛ ورود به قضیه

interventionism
مداخله گــری؛ طرفــداری از مداخلــه دولت ]در 

اقتصاد[
interventionist

طرفدار نظریه دخالت دولت در اقتصاد 
intervention price

قیمت مداخله ای 
interview

مصاحبه؛ مصاحبه کردن
interviewee

مصاحبه شونده
interviewer

مصاحبه گر، مصاحبه کننده
interviewing techniques

فنون مصاحبه گری 
inter-war period

فاصله بین دو جنگ 
intestate

متوفای بی وصیت 
in the capacity of

به ِسمت، در مقاِم، به عنواِن 
in the cause of justice

به منظور اجرای عدالت 
in the field
فعال در صحنه، در میدان عمل، در عرصه )عمل(
in the interim

در طــول این مدت، درخالل ایــن مدت، در این 
فاصله )زمانی(، در این اثنا

in-the-job training
آموزش حین کار 

in the majority
اکثریت را داشتن، حایز اکثریت بودن 

in the making
در دســت اقدام، در دسته تهیه، در حال تولید، در 

شرف وقوع، در آستانه وقوع
in theory

در نظر، از بعد نظری، به لحاظ نظری 
in theory and practice

در )حوزه( اندیشه و عمل، در نظریه و عمل
in the pipeline

در دست اقدام، در شرف تکوین 
in the presence of a jury

در حضور هیأت منصفه 
in the same period

طی دوره مشابه، در همان دوره
in this respect

از این لحاظ، از این حیث
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intimate intention
نظر شخصی، قصد شخصی، غرض شخصی

intra-agency cooperation 
تعاون درون دستگاهی، همکاری درون تشکیالتی، 

همکاری درون بنگاهی
intra-cooperative

درون تعاونی، داخل تعاونی
intra-cooperative relationships

روابط داخلی تعاونی؛ روابط درون تعاونی
intractable

الینحل، غیر قابل حل 
intradisciplinary

درون رشته ای 
intra-group

درون گروهی، داخل خود گروه
intra-group cooperation

تعاون درون گروهی، همکاری درون گروهی 
intra-ministry

درون وزارتی، در خود وزارتخانه
in transition

در حال گذار 
in-transition economies

اقتصادهای در حال گذار 
in transition economies = econo-
mies in transition

اقتصادهای در حال گذار 
intrapreneur

کارآفرین درون سازمانی
intrapreneurial culture

فرهنگ کارآفرینی درون سازمانی
intrapreneurship

کارآفرینی درون سازمانی
intra-regional

درون منطقه ای، در خود منطقه
intra-sectoral 

درون بخشی، در خود بخش
intra-societal

درون اجتماعی، درون جامعه ای
intra-state

درون ایالتی؛ درون دولتی؛ درون کشوری
intra vires

در حیطه اختیارات )قانونی(
intrinsic

ذاتی، الینفک، درونی
intrinsic motivation

انگیزش درونی 
intrinsic property 

ویژگی ذاتی 
intrinsic value

ارزش ذاتی 
introduce

عرضــه کردن، معرفی کردن، آشــنا کردن؛ وارد 
کردن، باب کردن؛ مطرح کردن

introduced plants
گیاهان غیر بومی، گیاهان وارداتی

introduce law
انشای قانون 

introduction
معرفــی، ارائه، عرضــه؛ مطرح کــردن، مقدمه، 

پیش درآمد؛ باب کردن، رواج دادن
introduction and farewell cer-
emony 

مراسم معارفه و تودیع
introductory offer

عرضه اولیه، عرضه برای معرفی کاال 
introductory price 

قیمت اولیه
introjection

درون فکنی
introspection
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خودکاوی، درون نگری
intrusion 

تصرف عدوانی )ملک(؛ تجاوز، تعدی؛ ورود بدون 
اجازه

in trust
به صورت امانی 

intuition 
شهود، شم؛ درون بینی، اشراق؛ مکاشفه

intuitive cognition
شناخت شهودی، شناخت مستقیم و بالواسطه 

in typescript
تایپ شده، ماشین شده، تحریر شده

in use
رایج، متداول، در حال استفاده 

invalid
غیر نافذ، بی اعتبار؛ معلول، ناقص العضو؛ ســاقط 
از درجه اعتبــار، نامعتبر، فاقــد اعتبار، باطل، 

کان لم یکن 
invalidate

باطل کردن، لغو کردن، از اعتبار ساقط کردن
invalidated
فاقد اعتبار، از اعتبار ساقط شده، باطل، کان لم یکن
invalidation

ابطال، لغو، فسخ، الغا، بطالن 
invalidation of approval

ابطال تصویب، لغو تصویب
invalidity

عدم اعتبار، بطالن؛ معلولیت، از کار افتادگی
invalidity pension

مستمری از کار افتادگی 
invalids

معلوالن، معلولین 
invalid sale

بیع باطل 
invalid votes

آرای باطله، آرای مخدوش 
invaluable

بی قیمت، گران بها، ذی قیمت 
invariable = unchangeable

ثابت، غیر متغیر، الیتغیر 
invasion of privacy 

نقض حریم خصوصی دیگران 
invasion of right

تجاوز به حق و حقوق 
invent 

اختراع کــردن، ابداع کردن؛ از خــود در آوردن؛ 
بدعت گذاری کردن

invention 
اختراع، ابداع؛ قدرت ابتکار؛ بدعت

inventory
موجودی مواد و کاال، سیاهه اموال، موجودی انبار، 

صورت موجودی، فهرست موجودی ]کاال[
inventory account

حساب موجودی کاال 
inventory adjustment

تطبیق موجودی، تنظیم موجودی ]کاال[
inventory asset

موجودی کاال 
inventory book = stock ledger

دفتر موجودی کاال 
inventory certificate

گواهی نامه موجودی کاال 
inventory control

بازبینی موجودی، کنترل موجودی ]کاال[
inventory count

شمارش موجودی اموال 
inventory disinvestment

ســرمایه برداری از موجــودی؛ برداشــت بدون 
جایگزینی از موجودی کاال

inventory financing
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تأمین مالی با وثیقه موجودی
inventory investment

سرمایه گذاری در موجودی 
inventory loan

وام تأمین موجودی 
inventory management

مدیریت موجودی )کاال(
inventory method

ســیاهه برداری  روش  موجودی گیــری،  روش 
موجودی 

inventory of fixtures
وضع امکنه 

inventory of property
موجودی اموال و دارایی 

inventory policy
خط مشی تأمین موجودی 

inventory profit
سود نگهداری موجودی ها 

inventory provision
تدارک ذخیــره موجــودی )کاال(، تأمین ذخیره 

موجودی
inventory records

سوابق موجودی ها 
inventory reserve 

اندوخته موجودی )کاال(، ذخیره موجودی
inventory shortage

کمبود موجودی )کاال(
inventory-taking

انبارگردانی؛ موجودی برداری؛ موجودی گیری 
inventory tax

مالیات بر موجودی )کاال(
inventory theory

نظریه موجودی )کاال(
inventory turnover

واگرد موجــودی، دفعات گــردش کاال، گردش 

موجودی کاال )طی یک دوره مالی(
inventory turnover ratio

نسبت واگرد موجودی 
inventory valuation

ارزش گذاری موجودی، تقویم موجودی
inventory valuation method

روش ارزش گذاری موجودی
inverse relationship

رابطه معکوس 
inversion

معکوس سازی، وارونگی؛ برعکس کردن، معکوس 
کردن؛ وارونه کردن، وارونه جلوه دادن

inverted
معکوس، وارونه شده

inverted take-over
تصاحب معکوس؛ عهده داری معکوس 

invest
سرمایه گذاری کردن؛ صرف کردن، به کار گرفتن
investable funds

وجوه آماده سرمایه گذاری 
invested

سرمایه گذاری شــده؛ به کار گرفته شده، استفاده 
شده

invested capital
سرمایه فعال، سرمایه مورد سرمایه گذاری، سرمایه 

به کار گرفته شده
investee company

شرکت سرمایه پذیر
investigate

تحقیق کردن، بررســی کردن؛ بازرســی کردن؛ 
رسیدگی کردن؛ مطالعه کردن

investigating body
گروه تحقیق، هیأت بررسی یا بازرسی 

investigating committee = board 
of inquiry
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کمیسیون تحقیق، هیأت تحقیق )و تفحص(
investigating magistrate

بازپرس، قاضی تحقیق 
investigating the grievances

رسیدگی به شکایات، رسیدگی به تظلمات 
investigation

بررســی، تحقیق، رسیدگی؛ بازرسی، پرس و جو، 
تحقیق و تفحص، استفسار 

investigation committee
کمیسیون تحقیق، هیأت تحقیق و تفحص

investigator
بازپرس، محقق؛ مأمور تحقیق، مأمور رسیدگی 

investing activities
فعالیت های سرمایه گذاری 

investing company
شرکت سرمایه گذار 

investment
سرمایه گذاری؛ به کارگیری )سرمایه(

investment abroad
سرمایه گذاری در خارج 

investment adviser = investment 
counsellor

مشاور سرمایه گذاری 
investment bank

بانک سرمایه گذاری، بانک تأمین سرمایه 
investment banking 

بانکداری سرمایه گذاری 
investment bill

برات سرمایه گذاری
investment buying

خرید به قصد سرمایه گذاری
investment club

باشگاه سرمایه گذاری
investment company

شرکت سرمایه گذاری

investment credit
اعتبار سرمایه گذاری، اعتبار برای سرمایه گذاری

investment criteria
ضوابط و معیارهای سرمایه گذاری

investment function
تابع سرمایه گذاری

investment fund
صندوق سرمایه گذاری )مشترک(

investment goods
کاالهای سرمایه ای، کاالهای سرمایه گذاری

investment grants
کمک های )بالعوض( سرمایه گذاری

investment guarantee
ضمانت سرمایه گذاری

Investment Guarantee Fund
صندوق ضمانت سرمایه گذاری

investment incentives
مشوق های سرمایه گذاری

investment income
درآمد حاصل از سرمایه گذاری، سود سرمایه گذاری
investment in kind

سرمایه گذاری غیر نقدی 
investment letter

قرارنامه سرمایه گذاری
investment opportunity

فرصت سرمایه گذاری
investment policy

سرمایه گذاری؛  سیاست  سرمایه گذاری،  خط مشی 
طرح کالن سرمایه گذاری

investment portfolio
ســبد ســرمایه گذاری، ترکیب ســرمایه گذاری، 
پرتفــوی  ســرمایه گذاری ها،  مجموعــه 

سرمایه گذاری
investment proposal

پیشــنهاد  ســرمایه گذاری؛  توجیهــی  طــرح 
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سرمایه گذاری
investment rate

نرخ سرمایه گذاری
investment risk

خطر ســرمایه گذاری، ریســک ســرمایه گذاری، 
مخاطره سرمایه گذاری

investment shares
سهام سرمایه گذاری

investment strategy 
راهبرد سرمایه گذاری، استراتژی سرمایه گذاری

investment trust
مؤسســه امانی ســرمایه گذاری، شــرکت امانی 
)در  ســرمایه گذاری  شــرکت  سرمایه گذاری؛ 

سهام( 
investment turnover

گردش سرمایه در سرمایه گذاری
investment value 

ارزش سرمایه گذاری
investor

سرمایه گذار، صاحب سرمایه 
investor equity

سهم سرمایه گذار
investor-owned

سرمایه گذار ـ مالک، تحت مالکیت سرمایه گذار، 
متعلق به سرمایه گذار؛ خصوصی، دارای مالکیت 

خصوصی
investor-owned business

کســب و کار ســرمایه گذارـ  مالک، کسب و کار 
خصوصی 

investor-owned firm
مؤسسه اقتصادی ســرمایه گذار ـ مالک، مؤسسه 

اقتصادی خصوصی
investor-owner

سرمایه گذار ـ مالک، سرمایه گذار خصوصی
investor ownership

مالکیت سرمایه گذار
investor shares
سهام سرمایه گذار؛ سهام سرمایه گذاران ]در جمع[
invisible

نامرئی، نامشهود، نامحسوس، ناپیدا
invisible goods and services

کاالها و خدمات نامرئی یا نامشهود
invisible hand

دست نامرئی 
invisible imports

واردات نامرئی 
invitation 

دعوت، فراخوانی، فراخواندن؛ محرک، مشوق
invitation card

کارت دعوت 
invitation notice

آگهی دعوت 
invitation of general meeting 

دعوت مجمع عمومی 
invitation to tender

دعوت به مناقصه 
invite 

دعوت کــردن، مهمان کردن؛ فراخواندن؛ ترغیب 
کردن، جلب کردن

invite tenders
فراخوان مناقصه دادن 

in vitro
در شرایط آزمایشگاهی

in vivo
به صورت تجربی

invocation
حکم احضار 

invoice
سیاهه، فاکتور، صورت حساب فروش 

invoice agreement
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قرارداد بر اساس فهرست بها 
invoice amount

مبلغ فاکتور 
invoice clerk

فاکتور نویس 
invoice cost

بهای مندرج در سیاهه فروش
invoice register

دفتر ثبت صورت حساب ها 
invoice value

ارزش فاکتور، ارزش سیاهه
invoicing

صورت کــردن، فاکتــور کردن؛ صــدور فاکتور 
پیش بها 

invoicing machine
دستگاه فاکتورزن 

involuntary
غیر داوطلبانــه، اجباری؛ غیر ارادی، ناخواســته، 

قهری
involuntary bankruptcy

ورشکســتگی غیر عمدی، ورشکســتگی بدون 
تقصیر، ورشکستگی قهری 

involuntary dissolution 
انحالل اجباری، انحالل قهری

involuntary quit
استعفای اجباری، استعفای ناخواسته 

involuntary retirement
بازنشستگی اجباری، بازنشستگی غیر اختیاری

involuntary saving
پس انداز اجباری

involuntary unemployment
بیکاری اجباری، بیکاری ناخواسته 

involve 
درگیر بودن، درگیر شدن؛ متضمن بودن، مستلزم 

بودن؛ فعال بودن، مشارکت داشتن

involve in 
شرکت داشتن در، درگیر بودن در، فعال بودن در، 

دخالت داشتن در
involvement

درگیر شــدن؛ مشــارکت؛ فعال بودن؛ درگیری، 
دخالت؛ شرکت )داشتن(

in ward 
تحت تولیت، تحت حمایت و سرپرستی 

inward-looking development 
توسعه درون نگر

in writing 
کتبًا، مکتوب، به صورت مکتوب 

in written
به صورت کتبی، مکتوب 

IOU= I owe yow 
اقرار به دین ]به معنای "من به شما بدهکارم"[

Iran Documentation Center
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران

Iranian Accounting Association 
انجمن حسابداران ایران

Iranian Chamber of Coopera-
tive (ICC) = Iranian Cooperative 
Chamber

اتاق تعاون ایران
Iranian Cooperators House

خانه تعاونگران ایران
iron curtain

پرده آهنین 
iron foundry = ironworks

کارخانه ذوب آهن 
iron hand

شدت عمل، اقتدار؛ کنترل شدید، خشونت 
iron law of responsibility

قانون آهنین مسئولیت 
iron law of wages
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قانون آهنین دستمزدها 
ironmonger

آهن آالت فروش 
ironmongery

آهن آالت فروشی
ironsmith 

آهنگر، آهنگری
ironsmith’s 

مغازه آهنگری
ironware

آهن آالت 
iron will

اراده آهنین 
ironwork

آهن آالت، وسایل آهنی؛ آهنگری
irrational

غیر منطقی، غیر عقالیی، غیــر قابل قبول، غیر 
معقول

irrational behavior
رفتار غیر عقالیی

irrational choices
انتخاب های غیر منطقی، گزینه های غیر معقول

irreclaimable
غیر قابل مطالبه، بازخواه ناپذیر 

irreconcilable
ســازش ناپذیر، آشــتی ناپذیر؛ منافی؛ غیر قابل 

انطباق
irrecoverable

غیــر قابل تحصیل، وصــول ناپذیــر؛ غیر قابل 
دریافت، غیر قابل وصول، سوخت شده؛ جبران 

ناپذیر 
irrecoverable debt

دین غیر قابل وصول
irredeemable

اصالح ناپذیر، جبــران ناپذیر؛ غیر قابل بازخرید؛ 

غیر قابل بازپرداخت 
irredeemable bonds
اوراق قرضه دائمی، اوراق قرضه بدون سررسید 

irredeemable bonds
اوراق قرضه غیر قابل بازخرید

irredeemable preference shares
سهام ترجیحی غیر قابل بازخرید، سهام ترجیحی 

دائمی 
irreducible

غیر قابل تخفیف 
irrefutable

غیر قابل انکار، انکار ناپذیر 
irregular

خالف قاعده؛ بی نظم؛ دارای ایراد شکلی ]حقوق[؛ 
نامتعارف 

irregular auditor
حسابرس غیر دائم 

irregularities
تخلفات، نقایص، نواقص، اشکاالت؛ بی نظمی ها؛ 

ایرادهای شکلی ]حقوق[
irregularity

بی نظمی، آشفتگی؛ اشــتباه حساب؛ خالف؛ ایراد 
شکلی

irregular rainfall
بارش نامنظم 

irrelevance
بی ربط بودن؛ موضوع بی ربــط، بی ربط؛ نامربوط 

بودن، بی مناسبت بودن؛ بی ربطی، نامربوطی
irrelevant

خارج از موضوع، بی ربط، نامربــوط، بی ارتباط با 
قضیه، نامناسب، ناهمخوان

irremovable
غیــر قابل انتقال، غیر قابل جا به جایی؛ غیر قابل 

عزل 
irreparable 
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جبران ناپذیر، غیر قابل جبران، غیر قابل اصالح
irreparable loss = irreplaceable 
damage

خسارت غیر قابل جبران 
irreplaceable

غیر قابل جانشینی، غیر قابل جایگزینی؛ بی همتا، 
منحصربه فرد، بی نظیر، بی عوض، بی بدیل

irresistible
مقاومت ناپذیر 

irresolution
تردید رأی 

irresponsibility
فراغت از مسئولیت؛ عدم مسئولیت، بی مسئولیتی 
irresponsible

غیــر مســئول، بی مســئولیت؛ غیر مســئوالنه؛ 
وظیفه نشناس

irresponsibly
غیر مسئوالنه، با بی مسئولیتی

irretrievable
جبران ناپذیر، چاره ناپذیره

irrevocable
غیر قابل فسخ، غیر قابل انحالل، برگشت ناپذیر؛ 

بالعزل 
irrevocable contract

عقد الزم ]حقوق[
irrevocable credit

اعتبار غیر قابل لغو، اعتبار غیر قابل فســخ؛ اعتبار 
برگشت ناپذیر 

irrevocable debt
دین غیر قابل وصول 

irrevocable power of attorney
وکالت بالعزل 

irrigable
قابل آبیاری

irrigable land

زمین قابل آبیاری، اراضی قابل آبیاری 
irrigated farming

زراعت آبی، زراعت فاریاب 
irrigated gardens

باغات آبی
irrigation

آبیاری، آب رسانی؛ آب دادن )باغات و مزارع(
irrigation facilities

تأسیسات آبیاری، تجهیزات آبیاری 
irrigation interval 
دور آبیاری، فاصله آبیاری، فاصله بین نوبت آبیاری
irrigation organization
سازمان آبیاری، تشکیالت آبیاری، تشکل آبیاری 
irrigation scheduling 

زمان بندی آبیاری 
irrigation system

شبکه آبیاری، نظام آبیاری، تشکیالت آبیاری
irrigation water use efficiency 
(IWUE) 

راندمان مصرف آب آبیاری 
irrigator

آبیار، میراب 
Islamic banking system

نظام بانکداری اسالمی 
Islamic Consultative Assembly

مجلس شورای اسالمی 
Islamic contract act

قانون عقود اسالمی 
Islamic Development Bank

بانک توسعه اسالمی 
Islamic dress code

حجاب اسالمی، پوشش اسالمی
Islamic ethics

اخالق اسالمی، اصول اخالق اسالمی 
Islamic financial institutions 
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مؤسسات مالی اسالمی 
Islamic Financial Service Board 

شورای خدمات مالی اسالمی 
Islamic law

شرع اسالم
Islamic Propagation Organiza-
tion (IPO)

سازمان تبلیغات اسالمی
Islamic scholars

علمای اســالم، اندیشــمندان اســالم، متفکران 
اسالمی

isocost
هم هزینه، هزینــه برابر، برابــری هزینه، هزینه 

یکسان 
isocost lines

خطوط برابری هزینه 
isocracy

حکومت طرفدار تساوی اختیارات سیاسی 
isolated 

جدا شــده؛ جداجدا؛ پرت، دور افتاده، تک افتاده؛ 
منزوی

isolated farms
مزارع مجزا یا تفکیک شده، مزارع دور از هم 

isolation
جدایی، عزلت، انزوا، تک افتادگی؛ جداسازی، مجزا 

کردن
isolationism

سیاست انزواطلبی، انزواگرایی
isolationist

انزواگرا، انزواطلب
isonomy

برابری حقوق سیاســی و مدنی، برابری مردم در 
مقابل قانون 

iso-product
محصول برابــر، محصول یکســان، تولید برابر، 

برابری محصول، محصول هم سطح 
iso-product curve

منحنی بی تفاوتی تولید 
isoquant

هم مقدار، هم ارز، هم سنگ
iso-utility

مطلوبیت برابر
issuable 

قابل صدور ]اوراق، اسناد[
issuable matter

موضوع قابل طرح، موضوع مورد اختالف
issuance 

صدور، نشر ]اسناد، اوراق[
issuance of bond

صدور اوراق قرضه، نشر اوراق قرضه 
issuance of shares = issue of 
shares

عرضه سهام، انتشار سهام، صدور سهام
issuance of the writ of execution

صدور حکم اجراییه 
issue

شماره ]نشــریه[؛ صدور؛ موضوع، مقوله، مسأله؛ 
منتشر کردن، صادر کردن، انتشار دادن

issue above par
نشر با بهای بیش از قیمت اسمی 

issue an indictment
صدور کیفرخواست

issue at par
نشر با بهای اسمی

issue below par
نشر با بهای کمتر از قیمت اسمی 

issued
صادر شده، منتشر شــده؛ صادره، منتشره؛ مطرح 

شده، مطروحه
issued and outstanding 
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منتشر شده و موجود ]سهام، اوراق، ...[
issued capital

سرمایه ســهمی صادره، سرمایه نشر شده، سهام 
سرمایه ای منتشر شده

issue department
قسمت نشر، اداره نشر )سهام و...(

issued shares = issued stocks
سهام منتشر شده، سهام صادر شده، سهام منتشره 
issued to bearer

در وجه حامل 
issue market

بازار نشر )سهام و ...(
issue of draft

صدور حواله یا برات 
issue-oriented

موضوع گرا، موضوع محور 
issue price

قیمت ســهام به هنگام نشر، قیمت سهام منتشر 
شده 

issuer
صادرکننده، ناشــر ]ســهام، اوراق بهادار، مجوز، 

برگه...[
issue shares at a discount

نشر سهام به قیمت کمتر از بهای اسمی
issue shares at a premium

انتشار سهام به قیمت باالتر از بهای اسمی 
issuing a sentence 

صدور حکم 
issuing a summons

صدور احضاریه 
issuing bank

بانک نشر )اســکناس(، بانک صادرکننده، بانک 
نشر دهنده 

issuing house
مؤسسه انتشار سهام، مؤسسه صادرکننده، مؤسسه 

پذیرش )کننده(، مؤسسه نشردهنده 
item

قلــم، فقــره، رقم، مــورد؛ گویــه ]در تحقیق و 
پژوهش[؛ مطلب، موضوع

itemization 
افــراز، اختصاص؛ منظور کــردن اقالم هزینه به 
حساب های مربوطه؛ صورت برداری، ذکر مورد 

به مورد، ذکر قلم به قلم؛ ردیف بندی اقالم
itemize

جزء به جزء نوشتن، قلم به قلم آوردن، ردیف بندی 
کردن اقالم

itemized
صورت برداری شــده، جــزء به جزء ذکر شــده، 

قلم بندی شده، ردیف بندی شده
itemized account

حساب ردیف بندی شــده تفصیلی؛ فاکتور با ریز 
اقالم 

itemized appropriation
تخصیــص جزء به جزء، برداشــت قلــم به قلم، 

تخصیص مورد به مورد
itemized balance sheet

ترازنامه ردیف بندی شده تفصیلی 
itemized invoice

فاکتــور با ریز اقالم؛ صورت حســاب ردیف بندی 
شده تفصیلی 

item of property
عنصر مالکیت، عامل مالکیت

item on the agenda
موضوع دستورکار

itinerant
سیار، دوره گرد 

itinerant dealer
فروشنده دوره گرد 

itineray 
برنامه سفر، جزئیات سفر
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jack-in-office

کارمند تازه به میز رسیده 
jack of all trades

همه فن حریف
Japanese Health and Welfare 
Co-operative Federation (HEW)

فدراسیون تعاونی های بهداشت و رفاه ژاپن
Japan International Cooperation 
Agency (JICA)

آژانس همکاری بین المللی ژاپن، جایکا
jawbone economics

اقتصــاد تحت فشــار دولت ]به منظــور پذیرش 
سیاست های اقتصادی[

jelly capital
سرمایه انعطاف پذیر 

jerry-builder
بساز و بفروش، سرهم بندی کار 

jerry building
ساختمان بساز و بفروش

jerry-built

بساز و بفروشی، سرهم بندی شده، بنجل ساز 
Jihadists

جهادگران 
jingoism

میهن پرستی افراطی 
job advertisement

آگهی استخدام 
job agency

مؤسسه کاریابی 
job assignment

کارگماری 
job-based segmentation

بخش بندی شغل محور
jobber

اهل  کارگزار، دالل؛ سوءاستفاده چی،  مقاطعه کار، 
زد و بند 

jobber’s turn
سهم دالل، سهم کارگزار، سهم واسطه 

job bidding
دعوت به کار، پیشنهاد کار 
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job center
مرکز کاریابی 

job club
باشگاه کار 

job costing = job order costing
هزینه یابی سفارش کار 

job-creating factors
عوامل ایجاد اشتغال، عوامل شغل آفرینی

job-creating = job-generating
شــغل آفرینی، ایجاد شــغل، تولید شــغل، تولید 

اشتغال، ایجاد اشتغال، اشتغال آفرینی
job creation 

ایجاد شغل، شغل آفرینی، ایجاد اشتغال
job creator

اشتغال آفرین، تولیدکننده اشتغال، شغل آفرین
job description

شرح وظایف شغلی 
job enlargement

توسعه شغلی، توسعه مشاغل 
job enrichment

پربارسازی مشاغل 
job grading

رتبه بندی مشاغل 
job-holder

صاحب شغل، کارمند دولت؛ متصدی شغل 
job-hunting

کاریابی، جستجوی کار
job insecurity

عدم امنیت شغلی، ناامنی شغلی
job-intensive

اشتغال بر، پر اشتغال، اشتغال طلب، اشتغال خواه
job-intensivity
شغل بری، شغل طلبی، اشتغال بری، اشتغال خواهی
job-interest

عالقه شغلی، عالقه مندی به شغل

jobless
بدون کار، بیکار، فاقد شغل، بدون شغل

jobless growth
رشد بدون شغل، رشد بدون اشتغال

joblessness = unemployment
بیکاری، بی شغلی

job lot
معاملــه درهم، معامله چکی؛ خرت و پرت، جنس 

بنجل، جنس ته انباری
job mobility

جــا به جایــی شــغلی؛ تحرک شــغلی، تحرک 
نیروی کار

job orientation
توجیه شغلی، آشناسازی با شغل 

job placement = job assignment
کارگماری 

job protection
حمایت از مشاغل، امنیت شغلی 

job questionnaire
پاسخ نامه شغلی 

job relations training (JRT)
تعلیم روابط انسانی در کار

job restructuring
تجدید ساختار شغل

job-rich growth 
رشد پر اشتغال، رشد اشتغال بر، رشد اشتغال خواه

job rotation
گردش مشاغل، چرخش مشاغل 

job satisfaction
رضایت شــغلی، رضایت مندی از شغل، رضایت از 

کار 
job security

امنیت شغلی، تضمین شغلی
job seekers = job-seekers

کارجویان، جویندگان شغل، شغل جویان
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job-seeking skills
مهارت های کاریابی

job-sharing
شراکت شغلی، شغل شراکتی 

job simplification
ساده سازی مشاغل 

job specification
شرح مشخصات شغل؛ شرایط احراز شغل 

job training
آموزش شغلی، آموزش حرفه ای، کارآموزی 

joining fee
حق عضویت، حق الحاق

joining the cooperative
پیوستن به تعاونی، عضو شدن در تعاونی 

joint
مشترک، مشاع؛ توأم، متحد، پیوسته، متصل 

joint account
حساب مشترک 

joint action
اقدام مشترک؛ محاکمه گروهی ]حقوق[

joint and several
تضامنی، با مسئولیت مشترک 

joint and several codebtors
بدهکاران تضامنی 

joint and several liability
مسئولیت تضامنی؛ بدهی با چند طرف حساب 

joint and several obligation
تعهد تضامنی 

joint and several policy
بیمه اتکایی با تعهد مشترک 

joint board
هیأت مشترک، کمیته مشترک 

joint bond = common bond 
ضمانت نامه مشــترک، ضمانت نامه جمعی؛ وثیقه 

گروهی

joint buying
خرید مشترک 

joint committee
کمیسیون مشترک 

Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA)

برنامه جامع اقدام مشترک، برجام
joint consultation

نشست مشورتی مشترک، شور مشترک؛ صالح و 
مصلحت کردن 

joint-coordination committee
کمیته هماهنگی مشترک

joint correlation
همبستگی مشترک

joint cost
هزینه مشترک

joint cost goods
کاالهای دارای هزینه مشترک

joint decisions
تصمیمات مشترک

joint declaration
بیانیه مشترک 

joint demand goods
کاالهای دارای تقاضای مشترک

joint efforts
تالش های مشترک، مساعی مشترک

joint estate
ملک مشترک، ملک مشاع

joint family
خانواده پیوسته

joint heir 
شریک ارث، وارث مشترک

joint holders
متصرفین مشترک

joint investment
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سرمایه گذاری مشترک
joint liability

دین یا تعهد مشترک، مسئولیت تضامنی 
joint life insurance

بیمه عمر مشترک
jointly 

مشترکًا، مشاعًا، به طور مشاع 
jointly and severally

مشــترکًا و منفرداً؛ متضامنًا، تضامنی، به صورت 
تضامنی

jointly and severally responsible
دارای مسئولیت تضامنی 

jointly-owned
مشــاع، ملک مشــاع، با مالکیت مشــاع، دارای 

مالکیت مشترک 
jointly-owned cooperatives 

تعاونی های مشاع 
jointly-owned farms 

واحدهای زراعی مشــاع، واحدهای تولید )زراعی( 
مشاع

jointly-owned parts
مشاعات 

jointly-owned property
ملک مشاع 

joint management
مدیریت مشترک

joint marketing
بازاریابی مشترک

joint operation
عملیات مشترک، اجرای مشترک

joint-owner
مالک ملک مشــاع، شریک الملک، شریک ملک، 

مالک مشترک
joint owners

مالکان مشترک، صاحبان مشترک، صاحبان ملک 

مشاع 
joint ownership

مالکیت مشاع، مالکیت مشترک
joint planning

برنامه ریزی مشترک
joint powers agreement

موافقت نامه اختیارات مشترک
joint product

محصول مشترک 
joint production

تولید مشترک
joint products

تولیدات مشترک
joint profit maximization

بیشینه سازی سود مشترک
joint program

برنامه مشترک 
joint property

ملک مشاع، ملک مشترک
joint proxy

وکیل مشترک، نماینده مشترک
joint purchase

خرید مشترک
joint resolution 

قطعنامه مشترک
joint responsibility

مسئولیت مشترک
joint sales

فروش مشترک
joint security

کفالت تضامنی 
joint services

خدمات مشترک
joint session

جلسه مشترک
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joint shares
سهام غیر قابل تفکیک، ســهام مشترک، سهام 

مشاع، سهام تقسیم نشده
joint signature

امضای مشترک، امضای دسته جمعی 
joint statement

بیانیه مشترک، اعالمیه مشترک
joint-stock association

شرکت سهامی با مسئولیت نامحدود 
joint stock bank

بانک سهامی مشترک 
joint stock company

شرکت سهامی )تضامنی(
joint-stock cooperative

شرکت تعاونی سهامی عام
joint stock partnership

شراکت مختلط سهامی 
joint supply

عرضه مشترک
joint surety

ضامن مشترک؛ تضامنی 
joint tariff

تعرفه مشترک
joint tariff = joint rate 

تعرفه مشترک 
joint tenancy

اجاره مشترک، اجاره مشاع؛ اجاره داری مشترک؛ 
تصدی مشترک

joint tenant
اجاره دار مشاع، اجاره دار مشترک، مستأجر مشاع، 

مستأجر مشترک
joint venture

مشارکت خاص، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت 
مدنی؛ اقدام مشــترک؛ شرکت مختلط، اجرای 

طرح های مشترک

joint-venture agreement
موافقت نامه مشارکت مدنی، موافقت نامه مشارکت 

خاص 
joint venture company

شــرکت  مشــترک،  ســرمایه گذاری  شــرکت 
مشترک المنافع، شرکت مختلط 

journal
مجله، نشریه؛ دفتر وقایع روزانه؛ نشریه )ادواری(؛ 
دفتر روزانه، گــزارش روزانــه؛ خالصه؛ دفتر 
روزنامه ]بازرگانی[؛ صورت مذاکرات یا جلسات
journal book

دفتر گزارش روزانه
journal entries

اقالم دفتر روزنامه
journal entry

ثبت روزنامه 
journalism

روزنامه نگاری، ژورنالیسم
journalist

روزنامه نگار، ژورنالیست
journal items

اقالم دفتر روزنامه
journalizer

دفتردار حساب روزانه 
journal of extension 

مجله ترویج، نشریه ترویج 
journeyman
کارگر متخصص، کارگر ماهر، استادکار، خبره کار
journeymen guild

صنف کارگران ماهر 
journey-work

شاگردی، روزمزدی، کار روزمزدی
judge

قاضی، داور؛ داوری کــردن؛ نظر دادن؛ قضاوت 
کردن
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judge in appeal
قاضی استیناف 

judge-made law
تفسیر قضایی 

judgement by default
دادرسی غیابی، حکم غیابی ]حقوق[

judgement criteria
معیارهای قضاوت، مالک های داوری 

judgement in absence
حکم غیابی

judgement of acquittal
حکم تبرئه، حکم برائت 

judge of the peace
قاضی صلح 

judge’s order
قرار دادگاه 

judgment 
قضاوت، داوری، حکم؛ قضاوت شــخصی؛ نظر، 

عقیده
judgmental forecasting

پیش بینی تجربی 
judgment creditor

بستانکار به حکم دادگاه، طلبکار محکوم له
judgment debtor

بدهکار محکوم شده، محکوم علیه 
judgment = judgement

قضاوت، داوری؛ تشــخیص، عقیده و نظر، رأی؛ 
قوه تشــخیص، قوه تمیز؛ قضاوت شــخصی، 

عقیده شخصی
judgment lien

تأمین وثیقه 
judgment note

حکم اثبات دین، اقرار نامه 
judgment summon

احضاریه دادگاه 

judicial
قضایی، شرعی؛ بی طرفانه 

judicial apparatus 
دستگاه قضایی 

judicial assistance = legal aid
معاضدت قضایی 

judicial authority
مرجع قضایی؛ اقتدار قضایی؛ دستگاه قضایی 

judicial capacity
صالحیت قضایی؛ در مقام قضایی]با حرف اضافه 

in در ابتدا[
judicial committee

کمیته حقوقی، کمیسیون قضایی
judicial construction

تفسیر نظریه قضایی، تفسیر نظریه حقوقی 
judicial decisions 

احکام قضایی، آرای قضایی
judicial district

حوزه اختصاصی دادگاه، حوزه قضایی 
judicial faculty

قوه تمیز، قوه تشخیص
judicial hygiene

بهداشت قضایی 
judicial immunity 

مصونیت قضایی 
judicial interrogator

قاضی تحقیق، بازپرس
judicial officials

مقامات قضایی 
judicial police

پلیس قضایی 
judicial power = judiciary power

قوه قضائیه؛ اختیارات قضایی ]در جمع[
judicial probate notice

آگهی انحصار وراثت 
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judicial review 
بازنگری قضایی؛ نظارت بر مصوبات دستگاه های 

اجرایی 
judicial sale

فروش با حکم قضایی 
judicial settlement

تسویه قضایی 
judicial supervision 

نظارت قضایی، نظارت دادگاه
judicial system 

نظام قضایی، دستگاه قضایی 
judicial trustee

امین تســخیری، قیم یا امین انتســابی )از طرف 
دادگاه( 

judicial writ
نامه رســمی از ســوی دادگاه؛ احکام قضایی ]در 

جمع[ 
judiciary health 

بهداشت قضایی 
judiciary = judicial

قضایی 
jumble-shop

مغازه خرده فروشی، دکان خرده فروشی 
jumpy market

بازار بی ثبات
junior

جدیداالســتخدام، دون پایه، تــازه کار؛ کوچک تر، 
جدیدتر؛ کم سن و سال؛ دانشجوی سال سوم 

junior college
مدرسه عالی دوساله، دانشکده مقدماتی، آموزشگاه 

فوق دیپلم
junior creditor

بستانکار درجه دو 
junior debt

دین غیر مرجح، دین معوق

junior high school
مدرسه راهنمایی، سیکل اول دبیرستان 

junior manager
مدیر رده پایین، مدیر تازه کار

junior partner
شریک جزء، شریک درجه دو 

junior school
دبستان، مدرسه ابتدایی، دوره ابتدایی 

junior staff
کارکنان جزء، زیردستان، نیروهای دون پایه

junior student
دانشجوی سال سوم

junior youth club member
عضو کم سن و سال باشگاه جوانان 

junking
دوراندازی؛ تعویض ماشین آالت قدیمی 

junk shop
سمساری 

juridical
قضایی، حقوقی، قانونی

juridical acts
اقدامات قضایی، اقدامات حقوقی

juridical person
شخص حقوقی، شخصیت حقوقی

jurisdiction
حوزه صالحیت، حــوزه اختیارات، حدود اختیارات 

قانونی؛ حوزه تحت پوشش
jurisdictional affairs office

دفتر امور حقوقی 
jurisdictional court

دادگاه حل اختالف 
jurisdictional dispute

اختالف بر ســر حدود اختیــارات قانونی؛ دعوی 
صالحیت 

Jurisdictional Registry Office
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اداره ثبت امور حقوقی 
jurisdiction of civil court

حوزه اختیارات دادگاه مدنی
jurisdiction of the general meet-
ing

حوزه صالحیت یا اختیارات مجمع عمومی 
jurisprudence

رویــه قضایی؛ فقه؛ علــم قانون، علــم حقوق، 
حقوق شناسی

jurisprudent = jurist
حقوقدان، فقیه 

jurisprudents of the Guardian 
Council

فقهای شورای نگهبان 
jurist

حقوقدان، فقیه، قانون دان
juristic body 

نهاد قضایی، نهاد حقوقی
juristic person

شخص حقوقی
juror = juryman

عضو هیأت منصفه، عضو هیأت ژوری
jury

هیأت منصفه، ژوری، هیأت داوران 
jury-box

جایگاه هیأت منصفه 
just 

عادل، منصف؛ عادالنه، منصفانه؛ درست، صحیح، 
منطقی، موجه؛ دقیقــًا، عینًا؛ صرفًا، تنها، فقط؛ 

الساعه، درست همین االن
just and equitable winding-up

انحالل قانونی و مشروع 
just as fairness

عدالت به مثابه انصاف، عدالت انصافی 
just compensation

جبران منصفانه، جبران عادالنه
justice 

عدالت، عدل، انصــاف، داد؛ حقانیت، درســتی، 
صحت؛ دادگاه، دادگستری، تشکیالت قضایی

justice of the peace
قاضــی دادگاه صلح، امین صلــح، قاضی دادگاه 

بخش
Justice Shares Distribution Plan

طرح توزیع سهام عدالت 
justice shares = shares of justice

سهام عدالت
justice system

نظام عدالت، نظام قضایی
justifiable

قابل توجیه، توجیه پذیر؛ مشروع، موجه؛ قابل دفاع، 
قابل قبول

justifiable excuse
عذر موجه

justifiable reason
دلیل موجه، علت موجه، عذر موجه

justification
توجیــه، دلیل؛ دلیل تراشــی، استدالل تراشــی؛ 

استدالل منطقی 
justificative documents

دالیل مستند، اسناد موجهه 
justified 

موجه، مستدل، متقن، منطقی
justify 

توجیه کردن، موجه دانســتن، موجه جلوه دادن، 
استدالل آوردن

just-in-time (JIT)
به هنگام، به موقع، درست ســر وقت، دقیقًا رأس 

موعد
just man

مرد عادل، انسان عادل، فرد منصف و عادل
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just price = fair price
قیمت منصفانه، قیمت مناســب، قیمت عادالنه، 

قیمت عادله
just wage

مزد عادالنه، دستمزد منصفانه
just-wage principle

اصل مــزد عادالنــه، اصل دســتمزد عادالنه و 
منصفانه

juvenile
نوجوانان؛ نوجوان، نونهال

juvenile court
دادگاه ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال 

juvenile delinquency
بزهکاری نوجوانان 



K
kaizen

بهبود مســتمر، بهسازی مســتمر و تدریجی ]در 
مدیریت به شیوه ژاپنی[ 

kaizen system
نظام کایزن، سیستم کایزن

kakistocracy
حکومت نااهالن 

Kathmandu Declaration
بیانیه کاتماندو 

keep down
پایین نگهداشتن )قیمت(؛ محدود کردن )هزینه(؛ 
کنترل کردن )هزینه ها یا قیمت ها(؛ ســرکوب 

کردن
keep pace with

پا به پا حرکــت کردن، عقب نیفتــادن، همگام 
حرکت کردن

kerb market
بازار کنار خیابان 

kerbstone broker
دالل بازار سیاه 

key
کلیدی، مهم، عمده، اساســی؛ کلید؛ راهنما، کلید 
حل، عامل کلیدی؛عامل مهم و اساسی؛ عمده 

و مهم
key bargaining

چانه زنی مشکل گشا 
key changes

تغییرات اساسی، تغییرات کلیدی 
key element

عنصر کلیدی، مؤلفه اساسی
key factor

عامل اساسی، عامل کلیدی
key implications 

نتایج و توصیه هــا، توصیه ها و پیشــنهادها ]در 
مقاالت[؛ مضامین کلیدی، پیامدهای مهم

key indicator
شاخص عمده، شاخص کلیدی 

key industry
صنعت کلیدی، صنعت پایه

key informants
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مطلعین خبره، آگاهان کلیدی 
key issue

مسأله مهم، مقوله کلیدی، موضوع حساس
key job

شغل کلیدی، شغل حساس، شغل مهم
key man

مهره کلیدی، فرد دارای موقعیت حساس و مهم، 
شخصیت مهم، عضو کلیدی 

key map
نقشه راهنما

key money
پول پیش )اجاره(، حق کلید؛ سرقفلی

Keynesian economics
اقتصاد کینزی

Keynesian theory
نظریه کینز 

Keynes’ law of consumption
قانون مصرف کینز 

keynote lecture 
سخنرانی اصلی 

keynote lecturer 
سخنران اصلی 

keynote speaker
سخنران اصلی 

key opportunities
فرصت های کلیدی، فرصت های اساسی 

key performance areas
حوزه های کلیدی عملکرد

key performance indicators
شاخص های کلیدی عملکرد

key person 
فرد کلیدی، شخص برجسته 

key players
بازیگــران کلیدی، فعاالن اصلــی، نقش آفرینان 

محوری

key posion
پســت کلیدی، پست مهم، جایگاه شغلی حساس 

و مهم
key recommendations

اساســی،  پیشــنهادهای  اساســی،  توصیه های 
توصیه های کلیدی

key result areas
نتایج مهم، دســتاوردهای مهم؛ حوزه های اصلی 

فعالیت 
key role

نقــش کلیدی، نقش مهم، نقش حســاس، نقش 
برجسته و ممتاز

key stakeholders
ذی نفعان اصلی، ذی نفعان کلیدی

keystone pricing
قیمت گذاری اسمی 

key success factors
عوامل کلیدی موفقیت

key to success
رمز موفقیت، کلید موفقیت، عامل اصلی موفقیت
keyword

کلیدواژه، واژه کلیدی؛ کلیدواژه ها، واژگان کلیدی 
]در جمع[

kibutz 
جامعه تعاونی کیبوتس ]در فلســطین اشغالی که 
مبتنی بر مشارکت مردمی در همه سطوح است[
kickback

حق و حساب، پورسانت؛ رشوه استخدام؛ زیرمیزی 
kick off

کلید خوردن، آغاز شدن، آغاز به کار کردن؛ افتتاح 
شدن، افتتاح کردن

kick off meeting
اولین جلســه مذاکره )کارفرما و مجری(؛ نشست 

افتتاحیه، جلسه افتتاحیه
kilka fisherfolk cooperative

تعاونی صیادی کیلکا 
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kind
نوع، جور، گونه؛ جنس؛ مهربان، بامحبت

kingdom
قلمرو، عرصه؛ حوزه اقتدار؛ پادشاهی 

kin group
گروه خویشاوندی 

King’s Bench
دیوان عالی، دادگاه عالی

king’s counsel
وکیل دعاوی، وکیل مدافع ]در بریتانیا[ 

king-size
بزرگ، خیلی بزرگ، بزرگ ترین سایز، اندازه بزرگ
kinship

خویشاوندی، نسبت، قرابت، خویشی، نزدیکی
kinship networks

شبکه های خویشاوندی 
kinship relationship

رابطه خویشاوندی
kinship system

نظام خویشاوندی
kiosk

دکه، کیوسک، باجه 
kitchen gardening 

باغچه ســبزی )کاری(؛ کشــت خانگی، سبزی 
کاری در منزل 

kitchenware
ظروف آشپزخانه، وسایل آشپزخانه 

kite
ســند تضمینی، برات دوســتانه، بــرات صوری؛ 

دغل باز؛ سفته باز
kite flying

سفته بازی، سندپردازی 
kiting

چک بازی، سفته بازی؛ باال کشاندن قیمت 
knock-down price

حداقل قیمت، پایین ترین قیمت 
knock-out price

قیمت ارزان، قیمت ناچیز 
know-all = know-it-all

عالمه دهر، عقل کل، همه فن حریف
know-how

چگونه شناســی؛ دانش فنی، مهارت، فوت و فن 
کار، دانش عملی؛ کاربلدی، کاردانی

know-how agreement
قرارداد انتقال دانش فنی

know-how man
فرد وارد، کاربلد، کاردان 

knowingly
آگاهانه، دانسته، عمداً، از روی قصد

knowledge
دانایی؛  دانــش، معلومات، معرفــت؛ شــناخت؛ 

شناسایی، اطالع؛ آگاهی، علم 
knowledgeable

پر معلومات، با معلومات، فاضل، دانشمند، مطلع، 
آگاه

knowledgeable sources
منابع آگاه، منابع مطلع 

knowledge-based
دانش بنیان، دانایی محور، دانش محور 

knowledge-based businesses 
کسب و کارهای دانش بنیان 

knowledge-based company
شرکت دانش بنیان

knowledge-based cooperative
تعاونی دانش بنیان 

knowledge-based development 
توسعه دانش بنیان

knowledge-based economy 
اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دانش محور

knowledge-based employment 
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اشتغال دانش بنیان 
knowledge-based entrepreneur-
ship

کارآفرینی دانش بنیان
knowledge-based extension

ترویج دانش بنیان
knowledge-based society

جامعه دانش بنیان، جامعه دانایی محور 
knowledge-based soft develop-
ment 

توسعه نرم دانش بنیان
knowledge-based system 

نظام دانش محور، نظام دانش بنیان
knowledge-based technology 

فناوری دانش بنیان
knowledge commerce

تجارت دانش
knowledge economy

اقتصاد دانایی، اقتصاد دانشی 
knowledge elite

نخبگان علمی، نخبه علمی
knowledge engineering

مهندسی دانش، طراحی دانش 
knowledge enterprise

بنگاه دانش؛ کسب و کار دانشی
knowledge-intensive

دانش بر، دانش طلب، دانش خواه
knowledge-intensive agriculture

کشاورزی دانش بر
knowledge-intensive economy 

اقتصاد دانش بر 
knowledge intensivity 

دانش بری، دانش طلبی، دانش خواهی
knowledge investment

سرمایه گذاری دانشی

knowledge management 
مدیریت دانش 

knowledge management cycle
چرخه مدیریت دانش 

knowledge manufacturing 
تولید دانش، ساخت دانش

knowledge networks
دانش؛  دانــش، شــبکه های  تولید  شــبکه های 

شبکه های معرفتی 
knowledge product 

محصول دانشی، محصول علمی
knowledge production 

تولید دانش 
knowledge-raising

دانش افزایی، افزایش شناخت؛ دانش افزا
knowledge-sharing 

تسهیم دانش، تبادل دانش، اشتراک دانش
knowledge society
جامعه معرفتی؛ جامعه دانایی محور، جامعه دانشی
knowledge spillover

سرریز دانش
knowledge transfer

انتقال دانش 
knowledge-ware

دانش افزار
knowledge worker = knowledge-
worker

نیروی کار  نیروی کار متخصص،  دانشــی،  کارگر 
فکری، نیروی دانش ورز

knowledge-workers 
نیروهای دانشی، نیروهای متخصص، دانش ورزان
knowledg mapping

دانش نگاری
known 

معلوم، معروف، سرشناس، شناخته شده
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known risk
مخاطره شناخته شده، ریسک قابل پیش بینی

know the ropes = know-the-ropes
فوت و فن کار را بلد بودن، مهارت فنی داشــتن، 

ریزه کاری ها را بلد بودن
know-thy-customer = know your 
customer

مشتری شناسی
know-what

چیستی شناسی
know-when

زمان شناسی، موقع شناسی
know-who

فاعل شناسی
know-why 

چرایی شناسی، علت شناسی
know your customer 

مشتری شناسی 
Kolkhoz 

کلخوز، مزرعه اشتراکی ]در شوروی سابق[



L
labor and capital markets

بازارهای کار و سرمایه 
labeling

برچسب زدن، برچسب گذاری، نصب برچسب
labor association

انجمن  کارگــران،  کانــون  کارگری،  اتحادیــه 
کارگران، کانون کار

laboratory 
آزمایشگاه 

laboratory equipment
تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم آزمایشگاهی 

labor board
شورای کارگری، شورای کار 

labor camp
اردوگاه کار اجباری 

labor-capital conflicts
تضادهای کار ـ سرمایه 

labor code
قانون کار 

labor college 

آموزشکده کارگری؛ آموزشگاه عالی کار، مدرسه 
عالی کار

labor conflicts 
کشمکش های کارگری 

labor contract
قرداد کار 

labor contractor = employer
کارفرما 

labor cooperatives
تعاونی های کار 

labor cost
هزینه نیروی کار 

labor council
شورای کار 

labor cuts 
تعدیل نیرو، کاهش نیرو

Labor Day
روز کارگر 

labor disputes 
اختالفات کارگری، منازعات کارگر و کار فرما
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labor economics
اقتصاد کار 

labor education
آموزش نیروی کار 

labor efficiency
کارایی نیروی کار، راندمان نیروی کار

laborer-teacher
کارگر ـ معلم، کارگر ـ آموزشگر 

labor exchange
بورس کار، مرکز کاریابی؛ مرکز تبادل نیروی کار؛ 

بورس نیروی کار؛ مبادله نیروی کار 
labor force 

نیروی کار 
labor force participation rate 
(LFPR)

نرخ مشارکت نیروی کار 
labor grade

رتبه کاری، درجه کاری، رتبه شغلی 
labor hoarding

حفظ نیروی کار 
labor hygiene

بهداشِت کار 
labor hygiene standards

اســتانداردهای بهداشــت کار، ضوابط و موازین 
بهداشت کار

laboring class = working class
طبقه کارگر 

labor institutions
نهادهای کارگری 

labor-intensive 
کاربر، کارطلب، کارخواه؛ نیازمند نیروی کار زیاد

laborious
طاقت فرسا، پر مشقت، پر زحمت، دشوار 

laborist
طرفدار حزب کارگر؛ طرفدار کارگران 

labor = labour
کار، نیروی کار، کارگر؛ عامل کار در تولید 

labor law = industrial law
قانون کار، حقوق کار

labor leaders
اتحادیه های کارگــری؛ رهبران حزب  رهبــران 

کارگر ]در بریتانیا؛ با حروف اول بزرگ[
labor legislation

مجموعه قوانین کار، قانون کار، قوانین کارگری؛ 
حقوق کار

labor maintenance 
حفظ نیروی کار )موجود(

labor market
بازارکار 

labor market area
حوزه بازارکار 

labor market demands 
تقاضای بازار کار 

labor market needs 
نیازهای بازارکار 

labor market regulation
ساماندهی بازار کار، تنظیم بازار کار 

labor market segmentation 
theory

نظریه تفکیک بازارکار
labor mix

اختالط نیروی کار، ترکیب نیروی کار 
labor mobility

جا به جایی نیروی کار، تحرک نیروی کار 
labor movement

جنبش کارگری، نهضت کارگری 
labor optimizing

بهینه سازی نیروی کار 
Labor Party

حزب کارگر 
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labor peak 
اوج کار 

labor piracy
کارگرربایی، ُقر زدن کارگران 

labor policy
سیاست کارگری، سیاست حمایت از کارگران 

labor productivity
بهره وری نیروی کار، بهره وری عامل کار

labor regulations 
قوانین و مقررات کار 

labor relations = labor relation-
ships

روابــط کارگر و کارفرما، مناســبات بین کارگر و 
کارفرما

labor rights
حقوق کار، حقوق کارگری

labor-saving
کاراندوز 

labor-saving techniques
فنون کاراندوزی، فنون صرفه جویی در نیروی کار 
labor-saving technology 

فناوری کاراندوز
labor settlement

شهرک کارگری، منطقه کارگرنشین 
labor share

سهم نیروی کار؛ سهم کار 
labor shortage

کمبــود نیروی کار، کمبود کارگــر، کمبود نیروی 
انسانی 

labor slowdown
ُکندکاری 

labor standard
معیار کار، استاندارد کار

labor study
کارپژوهــی، مطالعه کار و نیــروی کار؛ مطالعات 

نیروی کار ]در جمع[
labor supply 

عرضه نیروی کار، تأمین نیروی کار 
labor-surplus economy

اقتصاد مازاد کار 
labor theory of value

نظریه ارزش کار 
labor troubles

تنش هــای کارگــری، اغتشاشــات کارگــری، 
ناآرامی های کارگری

labor turnover
نقل و انتقال کارکنــان؛ حجم گردش نیروی کار، 

نسبت تغییر کارکنان؛ جا به جایی نیروی کار 
labor union

اتحادیه کارگری، سندیکای کارگری 
labor union law

قانون اتحادیه کارگری 
labor union = trade union

اتحادیه کارگری
labor unrests

اغتشاشات کارگری، شورش های کارگری
labor-worker

کارگر، کارگر ساده، کارگر زحمت کش، عمله 
labour contract

قرارداد کار ]در بریتانیا[ 
Labour Legislation Association 
(LLA)

انجمن قانون گذاری حقوق کار ]بریتانیا[
lab to land

آزمایشگاه تا مزرعه، آزمایشگاه به مزرعه
lack 

فقدان، نبود، عدم، کمبود؛ نداشتن، فاقد بودن، دارا 
نبودن، بی بهره بودن؛ کم داشتن

lack of attraction
عدم جذابیت 
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lack of awareness
ناآگاهی، عدم آگاهی 

lack of capacity
فقدان ظرفیــت، فاقد ظرفیت؛ عــدم صالحیت 

]حقوق[
lack of clarity = absence of trans-
parency

فقدان شفافیت، عدم شفافیت، نبود شفافیت
lack of coordination
فقدان هماهنگی، نبود هماهنگی، عدم هماهنگی 
lack of fit 

عدم برازش، عدم تناسب
lack of knowledge 

عدم آگاهی، عدم شناخت، بی اطالعی، نبود دانش 
lack of means

عدم تمکن، فقدان امکانات، نبود امکانات
lack of money 

بی پولی
lack of supervision

عدم نظارت 
lack of transparency 

عدم شفافیت، نبود شفافیت 
lag

واماندگی،  عقب ماندگــی،  عقب افتادگی،  کندی، 
تأخیر، درنگ؛ تأخر 

laggard
تنبل و بی حاصل؛ کندکار 

lagging community 
جامعه عقب مانده 

lagging indicator
شاخص تأخیری، نماگر تأخیردار 

laid off
اخراجی، برکنار شده، معزول 

laissez faire
عدم مداخله دولت در امور اقتصادی مردم، آزادی 

اقتصادی
laissez-faire policy

سیاست آزادی اقتصادی، سیاست اقتصاد آزاد 
lakh

صد هزار ]در هند و پاکستان[، لک، لخ 
lame duck

بی دســت و پا؛ شــرکت در حال ورشکســتگی؛ 
مسئول موقت و رفتنی 

land
زمین، سرزمین؛ زمین زراعی؛ زمین، ملک؛ عرصه 

]در مقابل اعیان[
land agent

دالل معامالت ملکی، مباشر امالک، دالل ملک، 
مشاور امالک

land and building fund
صندوق زمین و ساختمان

land assessment
ارزیابی زمین، ارزیابی ملک

land bank
بانک رهنی، بانک خانه و مسکن

land carriage
حمل و نقل زمینی

land certificate
سند مالکیت زمین، بنچاق

land clause act
قانون خلع تملک )از ملک(

land clearing
پاک سازی زمین 

land concentration
کاربری بیش از حد زمین

land consolidation
یکپارچه سازی اراضی

land contract
قرارداد زمین، قــرارداد کتبی برای فروش زمین، 

قرارداد فروش زمین )به طور قسطی(
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land cover 
پوشش زمین 

land degradation
زمین های  تضعیــف  زراعــی،  اراضی  تخریــب 

کشاورزی؛ کاهش قوت زمین؛ تخریب خاک 
land development

اصالح زمین های زراعی، توســعه اراضی، عمران 
اراضی، توسعه زمین

land development cooperatives
شرکت های تعاونی عمران زمین های زراعی 

land distribution
تقسیم اراضی

land economics
اقتصاد کشاورزی، اقتصاد ارضی

landed estate
ملک، زمین، مستغالت 

landed gentry
زمین داران، مالکان، مالکان

landed property = real property
مستغالت، ملک، امالک؛ اموال غیر منقول 

land fallow
آیش بندی زمین 

landfill
دفن زباله، دفع زباله؛ محل دفن زباله 

landfill site 
محل دفن زباله 

land fragmentation 
پراکندگی اراضی

land frontiers = land borders
مرزهای زمینی

land-grabber
زمین خوار 

land-grabbing
زمین خواری

land grant colleges

آمریــکا،  ایالتــی  کشــاورزی  دانشــکده های 
دانشکده های لندگرنت

land grant = land-grant
اختصاص زمین از ســوی دولت بــرای مصارف 
عمومی ]به ویژه تأسیس دانشگاه[، اهدای زمین 

از سوی دولت
land grant university
دانشگاه دولتی ]ایالت متحده[، دانشگاه لندگرنت 
land held in severality

زمین مفروز 
landholder

زمین دار، صاحب زمین؛ صاحب ملک 
landholding

زمین داری، مالکیــت زمین؛ زمین تملیکی، زمین 
ملکی 

land holding pattern
الگوی زمین داری 

land hunger
زمین خواری، حرص زمین خواری 

land improvement
اقدامات  احیای اراضی موات؛ بهســازی اراضی؛ 

اصالحی بر روی زمین ]در جمع[ 
land in abeyance 

زمین بی صاحب، ملک متروک
land integration = land consoli-
dation

یکپارچه سازی اراضی 
land-intensive

زمین بــر ]کار یا محصولی که نیــاز به زمین زیاد 
دارد[

landlady 
مالک، صاحب ملک ]مونث[

land lease 
اجاره زمین زراعی 

land leased
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ملک مورد اجاره 
land legislation

قانون امالک، قوانین ملکی 
land lending contract

قرارداد واگذاری )اجاره( زمین 
landless 

بی زمین، خوش نشین 
landless peasant

زارع خوش نشین، دهقان بی زمین 
landless people

خوش نشینان، افراد خوش نشین، افراد بدون زمین 
landless poor

فقرای خوش نشین؛ محرومان بدون زمین 
land leveling = land-levelling

تسطیح اراضی 
landlocked

محصور در خشکی، بدون دسترسی به دریا، بدون 
مرز آبی 

landlord
صاحب خانه، موجر؛ مدیر پانســیون، پانسیون دار؛ 

ارباب 
landlord and tenant law

قانون مالک و مســتأجر، قانون مــزارع و اجاره 
اراضی 

landlordism
نظام مالکیت خصوصی، نظام مالک اربابی

landlord-owned
صاحب ـ مالک، تحت مالکیت صاحب زمین 

landlord-peasant system 
نظام ارباب ـ رعیتی 

landlord’s share
سهم مالکانه، بهره مالکانه ]کشاورزی[

landlord-tenant law
قانون مالک ـ مستأجر، قانون مالک و مستأجر

land management 

مدیریت زمین، مدیریت اراضی 
land measure

زمین سنجی، معیار اندازه گیری زمین 
land office = land registry 

اداره ثبــت اراضی عمومی ]در آمریکا[، اداره ثبت 
امالک و مستغالت ]با حروف اول بزرگ[

landowner 
مالک 

land owner = landlord
صاحب ملک، مالک زمین، زمین دار

land ownership
مالکیت زمین، مالکیت ارضی

land ownership and tenure sys-
tem

نظام مالکیت و اجاره زمین 
land patent

جواز زمین، حق ثبت شده زمین؛ سند امتیاز زمین 
)از امالک دولت(

land-poor farmer
کشاورز دارای زمین نامرغوب، کشاورز کم زمین

land poor = land-poor
کم زمین 

land preparation
تهیه زمین، آماده سازی زمین 

land proprietor
زمین دار، مالک زمین، صاحب ملک

land purchase
خرید زمین 

land reclamation 
احیای زمین، احیای اراضی 

land reform 
اصالح ارضی؛ اصالحات ارضی ]در جمع[

land reform law
قانون اصالحات ارضی

land reforms = agrarian reforms
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اصالحات ارضی
Land Registry Office

اداره ثبت و ممیزی امالک 
land revenue

درآمدهــای حاصــل از فعالیت بــر روی اراضی 
کشاورزی، درآمد حاصل از کشاورزی 

land rights law
قانون حقوق مالکیت زمین 

landscape 
چشــم انداز، دورنما، منظره طبیعــی، زمین منظر، 

زمین آرایی 
landscape architecture

محوطه سازی 
landscape gardening 

محوطه ســازی )با تأکید بر فضای ســبز(؛ ایجاد 
فضای سبز 

landscaping
ایجاد فضای ســبز، محوطه ســازی، فضاسازی؛ 

پردیسه سازی 
land shares

سهام اراضی 
landslide

اکثریت قاطع، اکثریــت آرا ]در انتخابات[؛ رانش 
زمین 

landslide victory
پیروزی با اکثریت قاطع آرا 

landslip
رانش زمین، لغزش زمین 

landsman
هم میهن، هم والیتی 

land surplus
اضافه عایدی زمین 

land surveyor 
کارشناس امالک، مساح، ارزیاب امالک

land tax

مالیات امــالک، مالیات اراضــی؛ مالیات زمین، 
مالیات بر زمین

land tenure
زمیــن داری، نظام زمین داری، تصدی گری زمین، 

تصدی زمین، نوع مالکیت زمین
land tenure system

نظــام زمیــن داری، نظام مالکیــت ارضی، نظام 
تصدی گری زمین

land tribunal 
دادگاه رسیدگی به پرونده اراضی )روستایی(

land use
کاربری اراضی، کاربری زمین

land-use
کاربری اراضی، کاربری زمین 

land-use plan
طرح کاربری اراضی 

land use planning = spatial plan-
ning

آمایش ســرزمینی، آمایش زمیــن؛ برنامه ریزی 
کاربری اراضی

land use regulations
مقررات کاربری زمین 

land use scheme
طرح کاربری زمین 

land use system
نظام کاربری زمین

land utilization 
بهره برداری  زمیــن،  کاربری  زمین،  بهره برداری 

اراضی
land value tax

مالیات بر ارزش زمین 
land-worker

کارگر کشاورزی 
lane

کوچه، راه، کوی؛ مسیر، خط 
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lapse
اسقاط حق؛ مرور زمان؛ سلب، انقضا، اتمام؛ سپری 

شدن؛ لغزش، قصور
lapsed

باطل شــده، لغو شده، از درجه اعتبار ساقط شده؛ 
مشمول مرور زمان، منقضی 

lapse from duty
ترک وظیفه 

laptop
رایانه دستی، کامپیوتر کیفی، لپ تاپ

large
گسترده، وســیع، پهناور؛ هنگفت، کالن، بزرگ، 

زیاد، عمده
large animals

دام ها یا احشام بزرگ جثه و سنگین
large businesses

کسب و کارهای بزرگ
large capital

سرمایه کالن 
large company

شرکت بزرگ 
large consumer cooperative

تعاونی مصرف بزرگ 
large cooperative = large-size 
cooperative

تعاونی بزرگ
large cooperatives

تعاونی های بزرگ 
large cooperative society

شرکت تعاونی بزرگ 
large corporations = large-scale 
corporations

شرکت های بزرگ 
large farmer 

عمده کشاورز، مزرعه دار بزرگ 

large fishermen = large fisherfolk
صیادان عمده، ماهی گیران عمده 

large membership 
باال بودن تعداد اعضا

large-minded
بلند همت، بلند نظر

large number
جمع کثیر، شمار زیاد

large order
سفارش کالن 

large producer
تولیدکننده عمده، تولیدکننده بزرگ 

large proprietor
عمده مالک، مالک بزرگ

large-scale cooperative union
اتحادیه تعاونی های بزرگ 

large-scale investment
سرمایه گذاری کالن 

large-scale = large-size
بزرگ مقیاس، کالن، بزرگ

large-scale production = mass 
production

تولید انبوه، تولید در سطح گسترده 
large-scale retail trade

معامله جزئی در مقیاس بزرگ 
large-size = large-sized 

بزرگ، بزرگ اندازه؛ جادار، جاگیر، حجیم
large sum

مبلغ کالن، مبلغ هنگفت 
large trading partner

شریک تجاری عمده
last clear chance

آخرین امکان رهایی 
last-in-first-out (LIFO)

اولین صادره از آخرین وارده 
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lasting
بادوام، دیرپا، پایدار؛ دیرپایی

last-minute action
اقدام در آخرین لحظه، اقدام دقیقه نودی

last payment
قسط آخر؛ آخرین پرداخت 

last will
وصیت نامه ]وصیت راجع به اراضی و ابنیه[ 

late action
اقدام دیرهنگام 

late-adopters
دیرپذیران

late interest
بهره دیرکرد 

latent defect
نقص پنهان، عیب نامشخص 

latent demand
تقاضای پنهان 

latent entrepreneurship
کارآفرینی پنهان

latent unemployment = hidden 
unemployment

بیکاری پنهان 
lateral integration = lateral com-
bination

ادغام هم سطح، ادغام جنبی 
later stage

مرحله بعدی، مرحله پیشرفته تر 
latest finish time (LFT)

دیرترین زمان پایان 
latest news

تازه ها، آخرین اخبار 
latest start time (LST)

دیرترین زمان آغاز، دیرترین زمان شروع
latest time

آخرین مهلت 
latest time for posting

آخرین مهلت تحویل به پست 
latifundia

زمین داری بزرگ 
latifundist
مالک، بزرگ مالک، زمین دار بزرگ، مالک بزرگ
latrine 

سرویس بهداشتی قابل حمل، سرویس بهداشتی 
صحرایی

latter
آخری، آخرین؛ دومی؛ دیگــری؛ آخرین )مورد(؛ 
 former مورد دوم، مورد آخر ]معمواًل با واژه

به معنای "اولی" یا "قبلی" می آید[
laundered money

پول تطهیرشده 
launderying

تطهیر، شستشو؛ تطهیر سازی؛ خشک شویی
laundry list 

فهرست بلند باال؛ ذکر جزء به جزء 
lavatory

دستشویی، توالت، سرویس بهداشتی
law

قانون، حقوق؛ آیین، شریعت؛ علم حقوق؛ مجموعه 
قوانین 

law-abiding
مقید به قانون، قانون گرا، مطیع قانون، قانون مدار، 

تابع قانون
law-abiding citizen

شهروند قانون گرا 
law agent
نماینده قضایی، نماینده حقوقی، کارگزار حقوقی 
law and order

نظم و قانون، نظم عمومی 
law-book = lawbook
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کتاب قانون، کتاب حقوق
law-breaker

قانون شکن، متخلف، متمرد 
law breaker = law-breaker

قانون شکن، خطاکار، نافی قانون، خالف کار 
law college

مدرسه عالی حقوق، دانشکده حقوق
law commentary = legal com-
mentary 

تفسیر قانونی، تفسیر حقوقی 
law-common

حقوق عرفی
law court

محکمه حقوقی، دادگاه، دادسرا 
Law Courts = Courts House

کاخ دادگستری 
law deficiency

نقص قانون، ابهام قانونی 
law enforcement

اعمال قانون، اجرای قانون 
law enforcement agencies 

نهادهای مجری قانون، دستگاه های انتظامی 
law enforcement officers

ضابطین دادگستری 
law firm = law office 

دفتر وکالت و خدمات حقوقی 
lawful

قانونی، مشروع، مجاز؛ حالل، روا، جایز
lawful act

اقدام قانونی، عمل قانونی، عمل مشروع
lawful arrest

بازداشت قانونی
lawful debts

بدهی های مجاز 
lawful excuse 

عذر موجه، دفاع مشروع
lawful loop-hole

کاله شرعی، حیله قانونی، مفر قانونی
lawful payments

پرداخت های قانونی 
lawful possession

تصرف قانونی، تملک قانونی
lawful-to-drink

نوشیدنی حالل، آشامیدنی حالل
lawful-to-eat

حالل گوشــت؛ خوردنی حالل؛ حالل ]خوردنی و 
نوشیدنی[

law ignorance
جهل به قانون 

law improvement = law amend-
ment

اصالح قانون 
law in abeyance

قانون معطل مانده، قانون اجرا نشــده؛ بالتکلیفی 
قانونی 

law in force 
قانون حاکم، قانون رایج، قانون جاری

law list
فهرست حقوق دانان، راهنمای مشخصات وکال

law literacy 
سواد قانونی، سواد حقوقی، دانش حقوقی، آگاهی 

به قانون
lawmaker

قانون گذاران  شارع؛  مقنن،  قانون گذار،  قانون ساز، 
]در جمع[

lawmaking
قانون گذاری، قانون سازی، تقنین 

lawman
مجری قانون، مأمور اجرای قانون 

law merchant
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حقوق تجارت، حقوق بازرگانی 
lawn-mower

ماشین چمن زنی، چمن زن، دستگاه چمن زنی
law no more enforced 

قانون متروک، قانون غیر مجری
law of budget

قانون بودجه
law of capillarity

قانون کشش
law of cohesion 

قانون به هم پیوستگی 
law of contracts

قانون تعهدات، قانون قراردادهــا؛ قانون عقود و 
قراردادها ]حقوق[

law of cooperation 
قانون همکاری و تعاون

law of cooperative sector
قانون بخش تعاون 

law of demand
قانون تقاضا

law of diminishing returns
قانون بازده های نزولی 

law of diminishing utility
قانون مطلوبیت نزولی 

law of effect 
قانون اثر 

law of elections
قانون انتخابات 

law office
دفتر حقوقی، دفتر وکالت و خدمات حقوقی

law-officer
مأمــور دادگســتری، پلیس دادگســتری، ضابط 

دادگستری
law of increasing return

قانون بازده صعودی 

law of inheritance = inheritance 
act

قانون ارث
law of minimum

قانون حداقل، قانون کمینه، قانون حداقلی 
law of nations 

قانون بین الملل، حقوق بین الملل
law of nature 

قانــون طبیعت؛ حقوق طبیعی، اصــول و قوانین 
طبیعی 

law of persons 
حقوق اشخاص

law of population
قانون نفوس، قانون جمعیت 

law of probate = law of succes-
sion 

قانون ارث، قانون امور حسبی 
law of procedure

قانون شکلی 
law of property

قانون مالکیت، قانون ملکیت، قانون اموال 
law of proportionability

قانون تناسب پذیری 
law of proportionality

قانون تناسب 
law of proportionate growth

قانون رشد متناسب
law of return

قانون بازده، قانون بازدهی 
law of satiation

قانون اشباع 
law of scarcity

قانون کمیابی 
law of substitution

قانون جانشینی، قانون جایگزینی 
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law of supply
قانون عرضه 

law of supply and demand
قانون عرضه و تقاضا 

law of talion = talion law
قانون قصاص

law of the jungle
قانون جنگل 

law of the situation
قانون موقعیت 

law passed
قانون مصوب، قانون به تصویب رسیده 

law principle
اصل قانونی

law silence = silence of the law
سکوت قانون، ابهام در قانون

law society
کانون وکال 

lawsuit
دعوای حقوقی، دادخواست، اقامه دعوی؛ دعاوی 

]در جمع[
lawyer

دادگســتری،  وکیل  قانــون دان،  حقوقی،  وکیل 
حقوق دان

lawyer’s fee
حق الوکاله 

lawyer’s office
دفتر وکالت، دارالوکاله 

laxity
سهل انگاری، اهمال، قصور، کوتاهی 

lay corporation
شرکت )سهامی( غیر مذهبی 

lay down 
وضع کردن، مقرر داشتن، تصریح کردن

lay down rules 

وضع کردن قوانین و مقررات
laying aside

کنار گذاشــتن، پس انداز کردن؛ رها کردن، ترک 
کردن 

laying down
تعیین تکلیف؛ مقرر داشتن، وضع کردن

laying hen = egg-laying chicken
مرغ تخم گذار 

laying information against
علیه کسی اعالم جرم کردن

layman
غیر متخصص، عامی 

lay model
نمونه کامل، نمونه بی عیب و نقص

lay odds
شرط بستن 

lay-off = lay off
اخراج از کار، برکنار کردن از کار، تعلیق خدمت 

lay-off pay
حق االخراج، حقوق انفصال از خدمت 

lay on the table
از دستورکار خارج کردن، راکد گذاشتن، مسکوت 

گذاشتن 
layout
ترتیب، طرح، نقشه؛ جانمایی؛ ترکیب، شکل کلی 
lay time

زمان مجاز 
lead 

رهبری کردن، هدایت کــردن، راهنمایی کردن؛ 
ســوق دادن؛ جلو بودن، پیشتاز بودن؛ رهبری، 
هدایت، راهنمایی؛ مقــام اول، نقش اول؛ خبر 
اول، تیتر اول، سوتیتر ]روزنامه نگاری[؛ سرب؛ 

مغز مداد
lead bank

بانک پیشگام، بانک پیشرو 
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leader
رهبر، پیشوا، زعیم، قائد؛ ســردمدار، پیشرو؛ خط 

دهنده؛ سرگروه، سرکرده، سردسته
leader of delegation

سرپرســت هیــأت نمایندگی، سرپرســت هیأت 
اعزامی 

leader of the opposition
رهبر )حزب( اقلیت 

leaders
زمامداران، سردمداران، رهبران؛ سرکردگان

leadership
رهبری، زعامت، پیشوایی؛ هدایت 

leadership crisis
بحران رهبری

leadership qualities
ویژگی هــای رهبــری، خصوصیــات رهبــری، 

خصایص رهبری
leadership style

سبک رهبری
leadership training
آموزش شیوه رهبری؛ تربیت رهبر، پرورش رهبر
leaders of the market

گردانندگان بازار، سرکردگان بازار، سران بازار
leader theory

نظریه رهبر، نظریه پیشوایی 
leading

طراز اول، عمده، اصلی، پیشــرو، پیشگام، مقدم، 
ســرآمد؛ هدایت کردن، رهبری کردن؛ ســوق 

دادن
leading candidate

بخت اول انتخابات، پیشتاز انتخابات، شانس اول 
پیروز انتخابات 

leading industrialized countries
کشورهای پیشرو صنعتی 

leading industry
صنعت اول، صنعت پیشتاز 

leading links principle
اصل حلقه های مقدم 

leading multinationals
شرکت های چند ملیتی پیشرو 

leading question
سؤال جهت دار، پرسش هدف دار 

leading role
نقش اصلــی، نقــش اول، نقش ممتــاز؛ نقش 

هدایت کنندگی
leading scholars

متفکران پیشرو، اندیشمندان طراز اول 
leading shares

سهام ممتاز 
leading supplier

عرضه کننده عمده، تأمین کننده عمده 
leading technology

فناوری پیشرو 
lead-lag technique

روش یا فن تعجیل و تأخیر 
lead proof

ارائه دلیل، اقامه دلیل 
leads and lags

تسریع و تأخیر، تعجیل و تأخیر 
lead time

زمان سبقت، زمان انجام کار، مدت زمان سفارش 
کار تا انجام کار 

lead to 
منجر شــدن، به دنبال داشــتن، در پی داشــتن، 

انجامیدن
leadworks

کارخانه ذوب سرب
league

اتحادیه، اتحادیه سراسری؛ جامعه، انجمن، مجمع 
League of Nations

جامعه ملل ]نام قبلی سازمان ملل متحد[
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leakage
نشت؛ تعدیل؛ کسری؛ چکه 

lean season
فصل کم محصول 

lean years
سال های کمبود، سال های قحطی 

leap forward 
پیشــرفت کردن، جلو رفتن، گام به جلو برداشتن؛ 

خیز سریع، پیشرفت ناگهانی
leap frogging

جانمانــدن، خود را به دیگران رســاندن، از قافله 
عقب نیفتادن

leap-year
سال کبیسه 

learn
آموختن، یادگیری، یاد گرفتن؛ فهمیدن، پی بردن، 
خبردار شدن، متوجه شدن؛ درس گرفتن، درس 

آموختن
learned

عالم، درس خوانــده؛ فضال،  فرهیختــه،  فاضل، 
فرهیختگان ]با حرف اضافه the در ابتدا[

learned men
فرهیختگان 

learned profession
شغل آزاد 

learner
فراگیر، یادگیرنده؛ شاگرد، نوآموز؛ تحت تعلیم

learner-centered education 
آموزش یادگیرنده محور 

learning
یادگیری، فــرا گیــری؛ معرفت پذیــری، تعلم 

]فلسفه[؛ درس آموزی
learning ability

توانایی یادگیری، قدرت فراگیری 
learning account 

حساب یادگیری 

learning activity 
فعالیت یادگیری

learning by analogy 
یادگیری از راه قیاس 

learning by doing
یادگیری از طریق عمل، یادگیری عملی 

learning by experience
یادگیری تجربی، یادگیری از راه تجربه 

learning by experimentation
یادگیری از طریق تجربه کردن، یادگیری تجربی 
learning by intervention

یادگیری از طریق مداخله گری 
learning by research

یادگیری از طریــق پژوهش، یادگیــری توأم با 
تحقیق، یادگیری مبتنی بر پژوهش 

learning campaign 
یادگیــری، پویش  یادگیری، کمپیــن  نهضــت 

یادگیری
learning center

مرکز یادگیری
learning culture 

فرهنگ یادگیری 
learning curve

منحنی یادگیری
learning environment 

محیط یادگیری، فضای یادگیری
learning for all

یادگیری برای همه 
learning incentive 

انگیزه یادگیری
learning organization

سازمان یادگیرنده؛ ســاختار یادگیری، تشکیالت 
یادگیری

learning package 
بسته یادگیری 
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learning pattern 
الگوی یادگیری 

learning principle 
اصل یادگیری 

learning process 
فرایند یادگیری

learning strategy 
راهبرد یادگیری

learning style
سبک یادگیری

learning theory
نظریه یادگیری

learning through practice = 
learning by doing

یادگیری از طریق عمل 
learning to learn 

یادگیری آموزی، یادگیری نحوه آموختن، آموختن 
آموزی

learnt behavior = learned behav-
ior

رفتار اکتسابی 
leasable

قابل اجــاره، اجاره کردنی؛ قابل اجاره به شــرط 
تملیک

lease
اجاره نامه، قرارداد کرایه؛ مورد اجاره؛ اجاره کردن، 
اجــاره دادن؛ اجاره، اجاره بها؛ اجاره به شــرط 

تملیک
lease agreement

اجاره نامه، قرارداد اجاره 
lease and rent contracts

قراردادهای اجاره و استیجاره 
lease at will 

اجاره به مدت نامعین 
lease back

اجاره مجدد؛ اجاره دراز مدت؛ تمدید اجاره 

lease-back 
هبه مشروط 

leaseback
اجاره کــردن ملک فروخته شــده؛ اجاره پس از 

فروش )توسط مالک قبلی(
lease contract

اجاره نامه، عقد اجاره، قرارداد اجاره 
leased premises

عین مستأجره، مورد اجاره 
lease for life 

اجاره مادام العمری، سرقفلی 
leasehold

مال االجــاره، کاالی مــورد اجــاره؛ منافع عین 
مستأجره ]حقوق[؛ اجاره ای، ملک اجاره ای

leaseholder
مستأجر 

leasehold forestry
جنگلداری اجاره ای، جنگلداری استیجاری 

leasehold property 
عین مستأجره، مورد اجاره

lease-lend
وام بر اساس اجاره ملک 

lease of chattels 
اجاره اموال منقول 

lease of machines
اجاره ماشین آالت 

lease of property
اجاره اموال 

lease transfer 
انتقال مورد اجاره، واگذاری عین مستأجره به غیر 
leasing

اجــاره )بلندمدت(، اجــاره )به شــرط تملیک(، 
لیزینگ، اجاره کردن

leasing agreement 
قرارداد اجاره 
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leasing company
شرکت لیزینگ، شرکت اجاره دار 

leasing for possession
اجاره به شرط تملیک 

least-cost combination
ترکیب کمترین هزینه 

least-cost location 
مکان با کمترین هزینه 

least-cost method of production
روش کمترین هزینه تولید 

least-developed
توسعه نیافته، کمتر توسعه یافته 

least social protection 
تأمین اجتماعی حداقلی، حمایت اجتماعی حداقلی، 

پوشش حداقلی تأمین اجتماعی
leather = hide

چرم، پوست دباغی شده 
leather industry

صنعت چرم سازی 
leathern bag = churn = goat-skin

خیک، مشک 
leave

ترک کردن، به جا گذاشتن؛ مرخصی، اجازه؛ رها 
کردن، باقی گذاشــتن؛ خارج شــدن، رهسپار 

شدن، راهی شدن، عازم شدن؛ عزیمت، رفتن
leave aside

کنار گذاشتن؛ نادیده گرفتن، در نظر نگرفتن 
leave of absence

مرخصی )استحقاقی(، اجازه مرخصی 
leave over

به تعویق انداختن، موکول کردن، معوق گذاشتن؛ 
باقی ماندن 

leave pay
دستمزد ایام مرخصی 

leave permit

اجازه مرخصی، برگه مرخصی 
leave without pay (LWOP)

مرخصی بدون حقوق
leave with pay = paid leave

مرخصی با حقوق، مرخصی استحقاقی 
leaving certificate 

گواهی فارغ التحصیلی 
lecture

سخنرانی، تدریس؛ نطق
lecture hall

سالن سخنرانی
lecturer

سخنران؛ مدرس، استاد دانشگاه 
lectureship

مربی گری، مدرسی، استادی دانشگاه 
ledger

دفتر حسابداری، دفترکل، دفتر حساب
ledger clerk

دفتردار 
ledger control

ممیزی دفتر کل
ledger transfer

ثبت کسور 
leftism

چپ گرایی، طرفداری جناح چپ 
leftist

چپ گرا، طرفدار جناح چپ
left-leaning

چپ گرا، متمایل به چپ
leftover

پسمانده، ته مانده، باقی مانده 
left wing

جناح چپ، چپ گرا، جناح چپی 
left-winger

چپ گرا، جناح چپی، دست چپی 
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legacy
میراث، مال الوصایه )منقول(، سهم االرث، ماترک 

منقول
legacy duty

عوارض انتقال ترکه از طریق وصیت نامه 
legal 

قانونی، حقوقی، رسمی؛ مشروع، مجاز
legal action

ادعانامه حقوقی، دعوی حقوقی؛ دعاوی حقوقی؛ 
اقدامات قانونی ]در جمع[

legal acts
اقدامات قانونی 

legal advice
مشورت قضایی، مشاوره حقوقی 

legal advisor = legal adviser 
مشاور حقوقی 

legal affairs
امور قضایی، امور حقوقی 

legal age
سن قانونی، بالغ، بلوغ 

legal aid
معاضدت قضایی؛ معاف از هزینه دادرسی، وکالت 

تسخیری 
legal aid scheme

طرح تأمین وکیل برای افراد بی بضاعت
legal aid society

مشاوران حقوقی رایگان، جامعه مشاوران حقوقی 
رایگان

legal apology
عذر موجه، عذر قانونی 

legal asset
دارایی قانونی، دارایی مشروع 

legal assistance
دستیاری  قضایی؛  معاضدت  حقوقی،  مســاعدت 

حقوقی

legal authorities
مراجع قضایی، مراجع قانونی

legal authority
اختیار قانونی؛ مرجع قضایی

legal ban
منع قانونی، ممنوعیت قانونی 

legal bill
الیحه قانونی 

legal bill of sales
صورت حساب قانونی فروش

legal body
شخصیت حقوقی؛ نهاد حقوقی یا قانونی

legal capacity
اهلیت قانونی، صالحیت قانونی

legal capital
سرمایه قانونی، سرمایه اعالم شده 

legal case
پرونده حقوقی 

legal channels
مجاری قانونی، مجاری حقوقی

legal commentary
تفسیر قانونی، تفسیر حقوقی

legal communication
ابالغ قانونی؛ ارتباط قانونی

legal competent authority
مرجع ذی صالح قانونی، مرجع صالحه قانونی

legal costs
هزینه های قانونی، هزینه های حقوقی 

legal counsel
مشاور حقوقی 

legal debarment 
منع مداخله قانونی، منع قانونی، ممنوعیت قانونی
legal deductions

کسور قانونی
legal deed
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سند قانونی
legal defect

اشکال قانونی، نقص قانونی، اشکال حقوقی 
legal department
دایره امور قضایی؛ اداره حقوقی ]حقوق قضایی[

legal deposit
سپرده قانونی

legal deposit account
حساب سپرده قانونی

legal disputes
اختالفات حقوقی، اختالفات قضایی

legal document
مستند قانونی، سند رسمی 

legal duties
وظایف قانونی

legal eagle
وکیل مبرز و زبردست 

legal easement
حق ارتفاق قانونی

legal enabling environment
قانونی  بســتر  توانمندســاز،  شــرایط حقوقــی 

توانمندساز؛ بسترسازی حقوقی 
legal enforcement 
تنفیذ، اجرا، اجرای قانون؛ تنفیذ حقوقی و قانونی

legal environment
محیط قانونی، بستر قانونی، بستر حقوقی، شرایط 

حقوقی
legal evidence

مستند قانونی، سند قانونی، مدرک قانونی
legal exceptions

مستثنیات قانونی
legal execuses 

ادله موجه قانونی
legal expert

کارشناس حقوقی، کارشناس قانونی

legal fare
تعرفه مجاز 

legal fault
نقص قانونی، خطای حقوقی 

legal fees
حق الوکاله، هزینه دادرسی 

legal fiction
تصور حقوقی، فرض قانونی یا حقوقی

legal flaws and gaps
اشکاالت و ابهامات قانونی 

legal force
سندیت، قدرت قانونی

legal framework
ساختار قانونی، ساختار حقوقی، چارچوب قانونی یا 

حقوقی، بستر حقوقی؛ بستر قانونی
legal fraud

کاله شرعی، کاله قانونی
legal gap

ابهام قانونی، خأل حقوقی، شکاف قانونی، شکاف 
حقوقی

legal grounds
دالیل حقوقی، ادله قانونی، ادله حقوقی 

legal guardianship
والیت قانونی

legal holiday
تعطیل رسمی 

legal immunity
مصونیت قضایی 

legal impediment
منع قانونی، مانع قانونی

legal incapability
عدم صالحیت قانونی یا حقوقی

legal instruments
اسناد قانونی، اسناد حقوقی 

legal interest
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بهره قانونی، ربح قانونی؛ نفع قانونی؛ بهره مشروع
legal interests
منافع قانونی، منافع حقوقی؛ منافع مشروع و مجاز
legal interpretation

تفسیر قانونی، تفسیر حقوقی
legalism

عقیــده به اصالت و اولویت قانــون، طرفداری از 
اجرای دقیــق قانون، قانون گرایــی؛ افراط در 

پیروی از قانون
legalist 

قانون گرا، طرفدار اجرای دقیق قانون
legalities

جنبه های قانونی، ابعاد قانونی، ابعاد حقوقی 
legality

مشروعیت، حقانیت؛ مطابقت با قانون، قانونمندی، 
قانونی بودن

legalization = authentication
تصدیق، تأیید اصالت؛ شناســایی رسمی؛ تصدیق 

)امضا(؛ تطبیق با قانون، قانونی کردن 
legalize 

قانونی کردن، رســمیت بخشــیدن، مشروعیت 
بخشیدن؛ تأیید کردن، گواهی کردن، تصدیق 

کردن ]امضا، سند[
legal liability

مسئولیت حقوقی
legal liability insurance

بیمه مسئولیت حقوقی
legally

قانونًا، شــرعًا، به لحاظ حقوقی یــا قانونی، مجاز 
بودن شرعی و قانونی

legally entitled
قانونًا حق داشتن، حق قانونی داشتن

legally non-prohibited
عدم ممنوعیت قانونی

legal matters

موضوعات حقوقی، امور حقوقی 
legal measures

اقدامات قانونی، اقدامات حقوقی 
legal medicine 

پزشکی قانونی 
legal monopoly

انحصار قانونی 
legal notice 

اخطاریه، اخطار قانونی، اخطار حقوقی
legal obligation

الزام قانونی، التزام حقوقی، تعهد حقوقی و قانونی 
legal offence
تجاوز به قانون، بی حرمتی به قانون، هتک قانون
legal owner 

مالک قانونی 
legal personality 

شخصیت حقوقی 
legal person = legal entity

شخص حقوقی، شخصیت حقوقی
legal portion

سهم االرث شرعی؛ سهم قانونی و شرعی
legal possessor

دارنده قانونــی، صاحب قانونــی، مالک قانونی، 
صاحب امتیاز قانونی 

legal practitioner
وکیل دعاوی

legal presence
حضور حقوقی 

legal problems
مسائل حقوقی 

legal procedure
دادرسی، محاکمه؛ روند قانونی، رویه حقوقی

legal proceedings
اقدامــات قانونــی، محاکمه، دادرســی، جریان 

محاکمه، جریان رسیدگی، جریان دادرسی
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legal profession
صنف وکال، وکیل جماعت، وکال 

legal rate of interest
نرخ بهره قانونی، نرخ بهره شرعی 

legal reason
علت قانونی، علت حقوقی، دلیل حقوقی 

legal redress
اصالح قانونی 

legal regulations
مقررات حقوقی 

legal representative
نماینده قانونی، نماینده حقوقی 

legal requirements
الزامات  مقتضیات قانونــی، اقتضائات حقوقــی، 

حقوقی، الزامات قانونی 
legal reserve

ذخیره قانونی، اندوخته قانونی 
legal reserves 

ذخایر قانونی، اندوخته های قانونی
legal residence

اقامت قانونی 
legal responsibilities

مسئولیت های حقوقی
legal restriction

محدودیت قانونی، ممنوعیت قانونی یا حقوقی 
legal rule

قاعده حقوقی 
legal sanction

جزای قانونی 
legal services

خدمات حقوقی، امور حقوقی
legal share

سپرده قانونی ترکه، سهم االرث
legal sources

مراجع قانونی؛ منابع قانونی، مجاری قانونی

legal status
شخصیت حقوقی؛ جایگاه حقوقی، جایگاه قانونی 
legal succession

میراث قانونی، ترکه قانونی
legal support

حمایت قانونی، پشتیبانی حقوقی 
legal surveillance 

نظارت دادگاه، نظارت قانونی 
legal system

نظام حقوقی، دستگاه قضایی 
legal tender

مناقصه قانونی؛ پول رایج، پول قانونی 
legal text

متن حقوقی 
legal ties

روابط حقوقی 
legal title 

سند مالکیت )مال غیر منقول( 
legal title to the land

حق مالکیت قانونی زمین
legal trick

کاله شرعی، کاله قانونی، حقه شرعی
legal vacuum 

خأل قانونی، نقص در متن قانون 
legal withholdings

کسور قانونی
legatee

وارث، ارث بر
legator

وصی، ارث گذار، مورث
legion

گروه کثیر، تعداد زیاد؛ لژیون، لشکر 
legislation

وضع قانون، قانون گذاری، تقنین؛ قانون، مصوبه؛ 
الیحه قانونی؛ مجموعه قوانین



 legitimize 515

legislation establishment
وضع قانون

legislation in force
قوانین جاری، قوانین در دست اجرا، قوانین مجری
legislative

مربوط به قانون گــذاری؛ مقننه؛ قانونی، پارلمانی؛ 
تقنینی 

legislative action
عمل قانون گذاری 

legislative approval
تصویب مجلس 

legislative assembly
شــورای  قانون گذاری،  مجمــع  مقننــه،  هیأت 

قانون گذاری
legislative body

هیأت  قانون گــذاری؛  رکن  قانون گــذاری،  نهاد 
قانون گذاری؛ هیأت مقننه، اعضای مجلس 

legislative committee
کمیته قانون گذاری

legislative concessions
امتیازهای قانونی 

legislative decree
حکم دولتی؛ مصوبه مجلس، تصویب نامه پارلمان 
legislative enactments

مصوبات قانونی 
legislative entrepreneur

کارآفرین حقوقی
legislative intent 

قصد قانون گذار، مقصود شارع 
legislative power

قوه مقننه؛ اختیارات قانون گذاری ]در جمع[
legislative requirements

الزامات قانونی 
legislative resolution

رأی مجلس؛ مصوبه مجلس

legislator = lawmaker 
قانون گذار، واضع قانون؛ شــارع؛ نماینده مجلس، 

عضو مجمع قانون گذاری، عضو هیأت مقننه 
legislatorship

نمایندگی مجلس
legislature

مجمع قانون گذاری، هیــأت مقننه، مجلس، قوه 
مقننه، قانون گذار، مجمع قانون گذاری

legitimacy
مشروعیت، حقانیت، روایی

legitimate
قانونی، مشروع، برحق، مجاز، موجه، روا، َحّقه

legitimate advantage
منفعت مشروع، مزیت مشروع، امتیاز قانونی

legitimate claims
دعاوی حقه 

legitimate excuse
عذر قانونی، عذر شرعی 

legitimate heir 
وارث برحق، وارث، وارث شرعی و قانونی

legitimate owner
مالک قانونی، صاحب شرعی

legitimate reason
دلیل موجه، دلیل قانونی، دلیل مشــروع؛ دالیل 
موجه، براهین محکمه پسند و قانونی ]در جمع[
legitimate rights and interests

حقوق و منافع قانونی، حقوق و منافع مشروع 
legitimation

جنبه قانونی بخشیدن ]به اقدام و ...[ 
legitimization

مشروعیت بخشــی؛ تأیید، شناسایی؛ جنبه قانونی 
دادن

legitimize
مشــروعیت بخشیدن، قانونی ســاختن، مشروع 

ساختن؛ جنبه قانونی دادن، سندیت دادن 
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leissez faire
آزادی اقتصادی، آزادی مطلق در کســب و کار؛ 

اقتصاد بدون دخالت دولت، اقتصاد آزاد 
leisure centre

مرکز تفریحی ـ ورزشی 
leisured

مرفه؛ فارغ البال، آزاد 
leisured class

طبقه مرفه 
leisure time

اوقات فراغت 
lemon law 

قانون حمایــت از مصرف کننده )در مقابل عرضه 
کاالی نامرغوب(

lend
قرض دادن، وام دادن؛ دادن، بخشیدن ]اهمیت[

lendable
قابل وام دادن 

lendable funds
وجوه و اموال یا منابع قابل وام دادن 

lend at interest
وام بابهره، اعطای وام بابهره 

lender
وام دهنده، قرض دهنده

lender of last resort
آخرین مرجع وام 

lender on security
قرض دهنده با وثیقه، وام دهنده با ضمانت 

lending
اعطای وام، وام دادن، قرض دادن، وام دهی 

lending bank
بانک وام دهنده 

lending institute
مؤسسه وام دهنده 

lending of capital

وام دادن؛ تأمین سرمایه 
lending on mortgage

وام رهنی 
lending rate

نرخ بهره وام 
lend support to 

حمایت کردن، پشتیبانی کردن 
length of service

طول خدمت، مدت خدمت، سابقه خدمت، سنوات 
خدمت 

length of stay 
مدت اقامت 

leniency = lenience 
آسان گیری، مدارا؛ تساهل، تسامح 

leniency of a sentence 
سبک بودن مجازات، مجازات خفیف 

lenient
آسان گیر، اهل تساهل و تســامح؛ توأم با ارفاق؛ 

سبک، خفیف ]حکم[
leonine convention 

قرارداد یک طرفه، قرارداد تحمیلی، قرارداد ظالمانه 
less-developed

کمتر توسعه یافته 
less-developed countries 

کشورهای کمتر توسعه یافته
lessee = tenant

مستأجر، اجاره کننده 
lessening

کاهش، کم کردن، تقلیل 
lesser

اجاره دهنده، موجر؛ صغیر، کم اهمیت ترین 
lessor

موجر، اجاره دهنده 
let

اجازه دادن؛ اجاره دادن ]خانه و زمین[؛ اجاره، مورد 
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اجاره ]در بریتانیا[؛ اجاره دادن )زمین زراعی(
lethargy

رخوت، سستی، خمودگی
let-out

مفر؛ عذر، بهانه 
letter

نامه، رقعه؛ نص صریــح؛ عین عبارت؛ حرف ]در 
الفبا[؛ سند 

letter head
سرکاغذ، سربرگ

letterhead
سربرگ، کاغذ آرم دار

letter of acceptance
پذیرش نامه، نامه پذیرش

letter of acknowledgement
نامه اعالم وصول

letter of administration
کفالت نامه 

letter of advice
اعالمیه، اطالعیه، یادداشت ارسال؛ توصیه نامه 

letter of allotment
ابالغ توزیع سود سهام؛ تخصیص نامه 

letter of application
تقاضانامه، تقاضای استخدام 

letter of appointment 
حکم انتصاب، حکم استخدام 

letter of appreciation
تقدیرنامه 

letter of attestation 
تأییدیه، تأییدنامه

letter of attorney 
وکالت نامه 

letter of authorization 
اختیارنامه 

letter of claim 

مطالبه نامه 
letter of commitment 

قولنامه، تعهدنامه، التزام نامه 
letter of confirm

تأییدیه 
letter of confirmation

تأییدیه، تأییدنامه 
letter of consent 

رضایت نامه 
letter of credence = credentials

اعتبارنامه 
letter of credit
اعتبار اسنادی؛ اعتبارنامه؛ اسناد اعتباری ]در جمع[
letter of defects

نامه اعالم نواقص
letter of delegation

وکالت نامه 
letter of dismissal 

حکم اخراج، حکم انفصال از خدمت 
letter of guarantee

ضمانت نامه 
letter of hypothecation

وثیقه نامه، سند رهن، سند رهنی، رهن نامه 
letter of indemnity

غرامت نامه، تاوان نامه 
letter of indication

نامه اثبات هویت 
letter of intent 

قولنامه، قرارنامه 
letter of introduction

معرفی نامه 
letter of license

اجازه نامه، جواز، پروانه، مجوز 
letter of lien

قرارداد خرید امانت؛ نامه حق تصرف وثیقه 
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letter of negation
انکارنامه 

letter of notice
اخطاریه 

letter of obligation
تعهدنامه 

letter of recommendation
توصیه نامه، سفارش نامه 

letter of reference 
معرفی نامه 

letter of reminder
تذکاریه 

letter of renunciation
انصراف نامه، نامه اعالم انصراف 

letter of resignation
استعفانامه، نامه اعالم انصراف 

letter of settlement
تسویه نامه 

letter of subrogation
وکالت نامه 

letter of the law
نــص صریح قانون، نص قانون، متن قانون، عین 

کالم قانون
letter of transmittal

برگه یا سند انتقال، سند واگذاری، انتقال نامه 
letter of trust

قرارداد خرید امانی
letter of understanding

تفاهم نامه، یادداشت تفاهم
letters dispatched book

دفتر نامه های صادره 
letters’ patent

امتیازنامه؛ گواهی اختراع؛ حق اختراع 
letters received book

دفتر نامه های وارده 

level
ســطح، پایه، تراز، حد، میــزان؛ ثابت، یکنواخت؛ 

مسطح کردن، هموار کردن
leveling = levelling 

تسطیح، هموارسازی، تراز سازی 
level of customer satisfaction 

میزان رضایت مشتری 
level of education = educational 
level

سطح تحصیل، سطح تحصیالت 
level of living = living standard

سطح زندگی 
level of production

سطح تولید، میزان تولید 
level of significance

سطح معناداری، میزان اهمیت
level of welfare

سطح رفاه 
level payment

پرداخت ثابت، پرداخت یکنواخت
level pegging

پیشرفت یکنواخت 
level-premium insurance

بیمه با حق بیمه ثابت 
leverage

ضریب اتکا، نســبت بدهی به دارایی ]بازرگانی، 
اقتصاد[؛ اهرم، حربه

leverage buyout
خرید با سرمایه استقراضی، خرید با اتکای وام 

leveraged
مقروض، بدهکار ]حقوق[

leveraged buyout
خرید با اتکای وام، خرید با سرمایه استقراضی

levy
وضع مالیــات، مالیات وضع کــردن )بر چیزی(، 
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مالیات بستن 
levy on capital

وضع مالیات بر سرمایه، مالیات )بستن( بر سرمایه 
levy on real estate
وضع مالیات بر امالک، مالیات )بستن( بر امالک 
levy system

نظام مالیات بندی، نظام مالیاتی
ley farming = rotation cropping
کشت تناوبی، کشت متناوب، تناوب زراعی مرتعی
liabilities

تعهدات، دیون 
liabilities to equity ratio

نسبت بدهی به سرمایه 
liability

بدهی، تعهد، مسئولیت، دین 
liability dividend

بدهی ســود سهام، پرداخت سود سهام به صورت 
گواهی بدهی 

liability insurance
بیمه مسئولیت، بیمه تعهدات 

liability of shareholders
مسئولیت سهامداران یا صاحبان سهام 

liability reserve
اندوخته دین، اندوخته بدهی

liable
مسئول، مشمول؛ متعهد، محکوم 

liable for damage
مسئول خسارت، مشمول پرداخت خسارت، ملزم 

به پرداخت غرامت 
liable to expulsion

مشمول تبعید، مشمول انتقال اجباری 
liable to fine

مشمول جریمه 
liable to imprisonment

محکوم به حبس، مشمول حبس

liable to penalty
مســتحق جزا، شایســته کیفر، مســتحق کیفر؛ 

مشمول جریمه 
liable to prosecution

مستوجب پی گرد قانونی، مشمول پی گرد قانونی؛ 
قابل پی گرد، قابل تعقیب قضایی 

liable to receive subsidy
مشمول دریافت یارانه

liable to subsidy
مشمول یارانه

liable to suspicion
در معرض شک و شبهه، در مظان شبهه

liable to tax = taxable
مشمول مالیات 

liaison men
نیروهای رابط، افراد رابط 

liaison officer
مأمور رابط، افسر رابط

liberal 
دست و دل باز، بخشنده، بلند نظر، بلند همت؛ آزاد 
منش، آزاد اندیش، بــدون تعصب؛ ترقی خواه، 

آزادی خواه؛ اصالح طلب، لیبرال؛ زیاد، فراوان
liberalism

آزادی گرایی؛ لیبرالیســم، مکتــب اصالت آزادی؛ 
آزادی خواهی

liberalist 
آزادی خواه، لیبرالیســت، طرفداری اصالت آزادی، 
آزادی گــرا؛ آزاد اندیش، آزاد منش، آزادی خواه، 

لیبرال
liberalistic 

آزاداندیشانه، آزادی خواهانه، آزادمنشانه
liberality

آزاد اندیشــی، حریــت؛ بلندنظری، ســعه صدر، 
بخشندگی 

liberalization 
آزاد سازی؛ آزادی، رهایی
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liberalization of commerce
آزاد سازی مبادالت بازرگانی، آزاد سازی تجارت

liberalization, privatization and 
globalization (LPG)

"آزادســازی، خصوصی ســازی و جهانی ســازی 
اقتصاد"

liberalized markets
بازارهای آزاد 

liberalizing economies
اقتصادهای در حال آزاد سازی

liberal minded
آزاد اندیش 

liberal school
مکتب اصالت آزادی، مکتب آزادی اقتصاد

liberal socialism
سوسیالیسم آزادی گرا 

liberal thinker
آزاد اندیش

liberating
آزادی بخش، رهایی بخش

liberation
آزادی، رهایی، استخالص، ادای دین، رفع تعهد و 

الزام؛ برائت، ابرا ]حقوق[
liberator 

آزادکننده، رهاننده؛ رهایی بخش؛ منجی
liberties

اختیارات؛ آزادی ها؛ حقوق، امتیازات 
liberty

آزادی، اختیار؛ حق، امتیاز
liberty bond

سند قرضه آزادی 
liberty clause

شرط آزادی
liberty of agreements

آزادی معاهدات 

liberty of conscience
آزادی عقیده 

liberty of contract
آزادی عقد قرارداد 

liberty of speech
آزادی بیان 

library
کتابخانه 

licence
جواز، اجازه نامه، مجوز، پروانه

licence application
تقاضای جواز، درخواست کسب پروانه

licence of establishment
پروانه تأسیس 

licence owner = licence holder
صاحب امتیاز 

licence tax
مالیات پروانه، مالیات جواز؛ عوارض کسب

licence to occupy 
مجوز تصرف

licence to print money
پرریخت و پاش 

licence to use 
اجازه بهره برداری، مجوز بهره برداری 

license
اجازه دادن، جواز دادن، پروانه دادن، مجوز دادن؛ 

مجوز صادر کردن
licensed 

مجاز، دارای مجوز، دارای پروانه
licensee

دارنده پروانه، صاحب جــواز، فرد دارای پروانه یا 
جواز، صاحب امتیاز 

licensing
صدور پروانه، صدور مجوز 

licensing agreement
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موافقت نامه اعطای امتیاز 
lien

حق وصول طلب، حق تصرف وثیقه، حق رهن یا 
گروی، حق ادای خسارت 

lien letter
موافقت نامه حق تصرف وثیقه 

lien on goods
حق حبس کاال 

lien on shares
حق تصرف سهام 

Lieutenant Governor 
معاون فرماندار، قائم مقام فرمانداری

life and property 
جان و مال 

life annuity = life pension
مقرری مادام العمر، مســتمری مادام العمر؛ مقرری 

دائمی، مقرری عمری 
life cycle

چرخــه حیات، چرخه عمر، چرخــه زندگی، طول 
عمر

life estate
ملک عمری 

life-estate
ملک عمری 

life expectancy 
امید به زندگی 

life expectancy rate
نرخ امید به زندگی 

life-giving
حیات بخش، زندگی بخش 

life imprisonment
حبس ابد 

life insurance = life assurance 
بیمه عمر

life interest

حق عمری، حق مادام العمر 
life-long

مادام العمر، مستمر، عمری، در تمام طول عمر
life-long education 

آموزش مادام العمر، آموزش مستمر 
life-long learning 

یادگیری مادام العمر، یادگیری مستمر
life office

دفتر بیمه عمر، شرکت بیمه عمر 
life policy 

بیمه عمر، بیمه نامه عمر
life savings insurance

بیمه سپرده عمر 
life sentence

حکم حبس ابد 
life-sized = life size 

اندازه طبیعی، اندازه واقعی، با اندازه طبیعی
life span

طول عمر، مدت حیات 
life story

زندگی نامه، شرح حال 
life-style entrepreneur

کارآفرین تمام عمر
lifestyle habits

عادات سبک زندگی
lifestyle = life-style

سبک زندگی 
life tenancy

حــق انتفــاع مادام العمر؛ اجــاره دائمــی، اجاره 
مادام العمر، اجاره نود و نه ساله

life tenant
دارنده حق عمری، مستأجر مادام العمر

life-work
کار مادام العمر؛ ثمره زندگی، حاصل عمر 

lift
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برداشتن، حذف کردن، رفع کردن، لغو کردن؛ بلند 
کردن، باال کشیدن؛ باالبر، آسانسور

lift a quota
لغو سهمیه بندی، حذف سهمیه

lift a sanction 
لغو تحریم 

light crafts
صنایع دستی سبک 

light industries
صنایع سبک 

light money
پول ضعیف، پول سبک، پول کم ارزش 

lightning strike
اعتصاب ناگهانی، اعتصاب برق آسا

likelihood
احتمال، درست نمایی

likelihood function
تابع درست نمایی 

likely
احتمالی، محتمل، احتمااًل 

like-minded
هم فکر، هم عقیده، هم ســلیقه، هم اندیشــه، هم 

اندیش
likewise

همچنیــن، نیز، هم، به عالوه، به همین منوال، به 
همین ترتیب

limit
حد، محدودیت؛ محدود کردن، منحصر کردن

limitation
تحدید، محدودیت؛ محدود سازی، مرور زمان

limitation clause = limitative 
clause 

قید تحدید، شرط محدود کننده 
limitation of actions

مرور زمان دعاوی 

limitation of dividend
تحدید سود سهام، محدودیت سود سهام

limitation period
مهلت اقدام، مهلت شکایت؛ مدت مرور زمان 

limitation title 
مالکیت ناشی از مرور زمان 

limited
محدود؛ با مســئولیت محدود ]شــرکت[؛ اندک؛ 

دارای محدودیت
limited capital

سرمایه اندک، سرمایه محدود 
limited company law
قانون شرکت های )سهامی( با مسئولیت محدود 
limited company = Ltd co.

شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود 
limited compensation

پاداش محدود، پاداش اندک 
limited distribution

توزیع محدود
limited dividend

محدودیت سود سهام 
limited-dividend corporation

شرکت سهامی با سود سهام محدود
limited function wholesaler

عمده فروش با کار محدود 
limited interest

محدودیت بهره، سود محدود، محدودیت سود 
limited interest on capital

محدودیت سود سرمایه، تعلق گرفتن سود محدود 
به سرمایه

limited liability
تعهد محدود؛ بدهی محدود؛ مسئولیت محدود

limited liability company (LLC)
شرکت با مسئولیت محدود 

limited libability partnership 
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(LLP)
شرکت غیر سهامی با مسئولیت محدود

limited partner
شریک با مســئولیت محدود، شــریک محدود، 

شریک غیر فعال 
limited partnership

شــرکت تضامنی محدود، شــرکت مختلط غیر 
سهامی؛ مضاربه؛ شــرکت مختلط یا تضامنی 

غیر سهامی 
limited partnership with shares

شرکت مختلط سهامی 
limited-pay life insurance

بیمه عمر با حق بیمه محدود 
limited risk 

ریسک محدود، مخاطره محدود 
limited share company

شرکت سهامی با مسئولیت محدود
limited voting share 

سهام با حق رأی محدود 
limited warranty 

ضمانت محدود 
limiting factor

عامل محدودکننــده، عامــل محدودیت، عامل 
محدودساز

limit of credit
حداکثر اعتبار، محدودیت اعتبار، سقف اعتبار 

limits of confidence
حدود اعتماد، حدود اطمینان 

line 
خط، صف، ردیف؛ سطر، جهت، راستا 

lineage
تبار، خاندان، شجره، اصل و نسب، دودمان 

lineal heir
وارث نََسبی

line and staff

صف و ستاد
linear

خطی، تک بعدی 
linear correlation

همبستگی خطی 
linear equation

معادله خطی 
linear function

تابع خطی
linear model

الگوی خطی 
linear programming

برنامه ریزی خطی
linear relationship

رابطه خطی
linear settlement 

سکونتگاه خطی 
line authority

اختیار صفی 
line chart = linear chart

نمودار خطی 
line fishing

ماهی گیری با قالب 
line manager

مدیر صف 
line of authority

اختیارات سازمانی، جایگاه اختیارات سازمانی 
line of business

نوع فعالیت 
line of credit

خط اعتباری، تســهیالت اعتباری، تسهیالت بر 
پایه اعتبار 

line of sight
زاویه دید 

line of thought
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تصمیم، نقشه، فکر؛ خط فکری 
line organization

سازمان صف، سازمان صفی، تشکیالت صفی 
line production

تولید زنجیره ای، خط تولید، تولید زنجیری، مونتاژ 
liner train

قطار باری 
line up

صف بنــدی، جبهه گیری؛ به صف شــدن، صف 
بستن 

link
پیوند، حلقه اتصال، رشته پیوند؛ رابط؛ رابطه؛ وصل 
کردن، فصل کردن؛ متصل شدن؛ متصل کردن
linkage

ارتباط، پیوند، رابطه، پیوســتگی، زنجیره ارتباط، 
اتصال، ربط

link agencies
بنگاه های تابعه، مؤسسات تابعه 

linked
متصل شده، به هم پیوسته؛ متصل 

link road
جاده ارتباطی، جاده مواصالتی 

lion’s share
بخش عمده، سهم عمده، بخش اعظم 

lip-service
مجیز، چرب زبانی؛ حمایت ظاهری، حمایت لفظی 
liquid

نقد، نقد شونده، نقدینه؛ مایع 
liquid asset

دارایی نقــدی، نقدینه، دارایی جاری، دارایی قابل 
تبدیل به نقد، دارایی نقدشو 

liquidate
تسویه، تصفیه کردن؛ منحل کردن؛ تبدیل به نقد 

کردن 
liquidated 

تسویه شده، تصفیه شده؛ منحل شده
liquidated claim 

طلب مسجل 
liquidated damage

خســارت نقدی، وجه التزام، خسارت تعیین شده 
در قرارداد

liquidating dividend 
سود سهام تصفیه؛ تصفیه کردن سود سهام

liquidating of affairs
تصفیه امور

liquidation
انحالل، تصفیه؛ تسویه؛ نقد کردن؛ تصفیه حساب، 

تسویه حساب
liquidation value

ارزش اموال به هنگام تصفیه یا انحالل 
liquidator
مدیر تصفیه، متصدی امور تصفیه، مدیر تسویه 

liquidator duties
وظایف مدیر تصفیه 

liquidators
هیأت مدیره تصفیه 

liquid capital
سرمایه نقدی، سرمایه در گردش، سرمایه جاری 
liquid debt 

دین قطعی 
liquid deficiency

کمبود نقدینگی، کمبود نقدینه 
liquid fuel

سوخت مایع 
liquidity

نقدینگی جاری، نقدینگی، نقدشوندگی 
liquidity basis

پایه نقدینگی، بنیه نقدی 
liquidity coefficient

ضریب نقدینگی جاری 
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liquidity constraint 
محدودیت نقدشوندگی؛ محدودیت نقدینگی

liquidity coverage ratio
نسبت پوشش نقدینگی 

liquidity diversification 
تنوع نقدینگی 

liquidity preference
ارجحیــت نقدینگی، رجحــان نقدینگی، اولویت 

نقدینگی
liquidity-preference theory of 
interest

نظریه رجحــان نقدینگی بهــره، نظریه بهره بر 
اساس رجحان نقدینگی

liquidity problem
مشکل نقدینگی

liquidity ratio
نسبت نقدینگی، ضریب نقدینگی

liquidity risk 
ریسک نقدینگی، ریسک یا خطر عدم نقدشوندگی
liquidity trap

دام نقدینگی
liquidity value 

ارزش تصفیه 
liquidity value at risk 

ارزش در معرض ریسک نقدینگی 
liquidity window

باجه نقدینگی؛ باجه نقدی
liquidization

تبدیــل به پول کردن، نقد کــردن، تبدیل به نقد 
کردن

liquid manure
کود مایع 

list
فهرست، صورت، صورت اسامی، لیست؛ فهرست 
کردن، در فهرست نوشــتن، صورت برداشتن؛ 

ثبت کردن

listed 
پذیرفته شده، فهرست شده، ثبت شده، در فهرست 

وارد شده
listed company

شرکت ثبت شده یا به ثبت رسیده 
listed firm 

مؤسسه پذیرفته شده 
listed securities 

اوراق بهادار مظنه شده 
listed shares 

سهام مظنه شده 
listing

قرارداد کارگزاری امالک؛ در فهرســت گذاشتن؛ 
پذیرش

listing broker 
کارگزار مجاز )مستغالت( 

listing council
هیأت پذیرش ]بورس[

listing requirements
ضوابط یا الزامات پذیرش 

list of applicants
اســامی  صــورت  متقاضیــان،  فهرســت 

درخواست کنندگان
list of shareholders

فهرست سهامداران صورت اسامی سهامداران 
list price

قیمــت اعالم شــده، قیمــت رســمی؛ قیمت 
خرده فروشی 

literacy
سواد، سوادآموزی 

literacy campaign
مبارزه با بی ســوادی، کالس های ســوادآموزی، 

نهضت سوادآموزی 
literacy centers

مراکز سوادآموزی
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literacy level
سطح سواد، سطح سوادآموزی

literal fact
حقیقت محض، واقعیت 

literally
جزء بــه جزء، عینًا، تحت اللفظی؛ به معنای واقعی 

کلمه 
literal-minded

خشک ذهن، فاقد قوه تخیل، متحّجر
literate

باسواد، بافرهنگ، فرهیخته، تحصیل کرده 
literature

آثار، متون، نوشته ها؛ ادبیات؛ آثار ادبی 
literature review

مرور منابع، مرور پیش نگاشته ها، مطالعه اسنادی، 
مرور ادبیات

litigant 
طرف دعوی 

litigants = parties to the suit
طرفین دعوی، اصحاب دعوی 

litigate
طرح دعوی کردن 

litigation
طــرح دعوی، اقامه دعــوی، دادخواهی؛ منازعه، 

مرافعه؛ پرونده حقوقی 
litter

زباله، آشغال؛ به هم ریختگی 
litter basket = litter bin

ظرف آشغال، سطح آشغال، سطل زباله، زباله دانی 
live birth

زنده زایی، زنده متولد شده؛ زنده متولد شدن
lived experience 

تجربه زیسته ]علوم اجتماعی[
livelihood

معاش، امرار معاش، معیشــت، گــذران زندگی؛ 

وسیله امرار معاش 
livelihoods facilities

امکانات رفاهی، تسهیالت رفاهی 
liveliness

سرزندگی، شادابی، تحرک، جنب و جوش
lively

سرحال، سرزنده، پر شور، بانشاط، پر تحرک
livestock

دام، چهارپا، مال، حیوان، احشام 
livestock breeders

دامداران، دامپروران، پرورش دهندگان دام 
livestock cooperatives

تعاونی های دام 
livestock department 

اداره امور دام و احشام 
livestock exhibition

نمایشگاه دام 
livestock farming

پرورش دام، دامپروری
livestock industry

صنعت دامداری، صنعت دامپروری 
livestock insurance

بیمه احشام، بیمه دام 
livestock management

مدیریت امور دام، مدیریت دام و احشام 
livestock managing = livestock 
handling 

مدیریت کردن دام ها، مدیریت کردن امور دام
livestock manure

کود دامی، کود حیوانی 
livestock officer

کارشناس امور دام، متصدی امور دام 
livestock production

تولید محصوالت دامی، تولید دام 
livestock products
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محصوالت دامی، فراورده های دامی
livestock-raisers cooperative

تعاونی دامداران
livestock-raising

دامپروری، دامداری
livestock sector

بخش امور دام، بخش دامداری 
living proof 

شاهد زنده 
living space
فضای حیاتی ]سیاست[؛ فضای مفید ]معماری[ 

living wage
حداقل دستمزد، دستمزد بخور و نمیر 

load
بار، فشــار؛ بار کردن، بــار زدن، ظرفیت؛ محل 

مصرف؛ کارمزد
loaded question
پرسش معنی دار؛ سؤال موذیانه، پرسش کنایه آمیز
load factor pricing

قیمت گذاری بر مبنای ظرفیت تولید 
load fund 

صندوق سرمایه گذاری مشترک با کارمزد 
loading

بارگیری، بارگذاری
loading and unloading

بارگیری و تخلیه 
loading charges

هزینه های بارگیری، هزینه های بارگذاری
loan

وام، قــرض؛ وام گرفتن، قــرض گرفتن، عاریت 
گرفتن؛ وام دادن، قرض دادن

loanable 
وام دادنی، قابل استقراض، قابل وام دادن

loanable funds
وجوه وام دادنی، وجوه قابل استقراض 

loan account
حساب دیون 

loan administration
امور اداری وام، مدیریت امور وام؛ اداره وام پردازی
loan against pledge 

وام در ازای وثیقه 
loan agent

کارگزار وام، واسطه وام گیری 
loan agreement

موافقت نامه وام، قرارداد وام
loan amortization 

استهالک وام 
loan and advance

وام و مساعده 
loan and finance business law

قانون امور وام و مالیه، قانون امور وام و پشتیبانی 
مالی 

loan applicant
متقاضی وام 

loan application
درخواست وام، تقاضای وام 

loan application form
برگه درخواست وام، فرم تقاضای وام

loan assets
دارایی های وامی 

loan at call = call loan
وام دیداری، وام عندالمطالبه، وام حضوری 

loan at interest
وام با بهره، وام بهره دار

loan at notice
وام غیر دیداری، وام غیر حضوری 

loan bank
بانک استقراضی، بانک اعتباری 

loan capital
سرمایه استقراضی 
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loan ceiling
سقف وام، حداکثر میزان وام 

loan certificate
سند وام، گواهی وام 

loan collateral 
وثیقه وام 

loan collection
جمع آوری وام، وصول اقساط وام 

loan commitment 
تعهد وام 

loan committee
کمیته وام 

loan company
شرکت تجارتی وام، شرکت وام تجاری

loan contract
قرارداد وام 

loan default = default of loan
نکول وام، عدم پرداخت وام در سررسید 

loan delinquency
تعویق وام 

loan delinquency rate
نرخ تعویق وام، نرخ وام های تعویقی 

loaned employee 
کارمند مأمور 

loaned flat
وام بی بهره؛ وام دهی بدون بهره 

loanee
وام گیرنده 

loaner = lender = loan giver
وام دهنده، قرض دهنده، استقراض دهنده

loan for house purchase
وام خرید مسکن 

loan fund
صندوق وام 

loan guarantee 

ضمانت وام 
loan holder

وام دهنده 
loaning

استقراض، اخذ وام؛ اعطای وام
loan interest = interest on loan

بهره وام 
loan interest rate

نرخ بهره وام 
loan limitations

محدودیت های وام؛ حدود وام، سقف وام
loan market

بازار وام 
loan office

دفتر اعطای وام، دفتر امور وام، دفتر وام پردازی
loan on collateral

وام وثیقه دار، وام با ضمانت 
loan on mortgage

وام رهنی، استقراض گرودار 
loan on overdraft

وام بدون پشتوانه، وام بدون محل 
loan on stock

وام روی سهام، وام به اعتبار سهام 
loan on trust

وام شرافتی 
loan reception and disbursement

دریافت و پرداخت وام 
loan recovery

بازپرداخت وام، استرداد وام، تسویه وام 
loan redeem

بازپرداخت تدریجی وام 
loan remission

بخشودگی وام 
loan repayment

بازپرداخت وام، بازپرداخت اقساط وام 
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loan repayment rate
نرخ بازپرداخت وام 

loans club
باشگاه وام 

loans disbursed
وام های واگذار شده، وام های ارائه شده

loan services
خدمات اعطای وام؛ مراکز خدمات وام 

loan shark
رباخوار 

loan society
شرکت اعتباری 

loans recovered
وام های تسویه شده

loans recovery
تسویه وام 

loan stock
سهام قرضه ای، قرضه خاص

loan subscriber
متقاضی وام

loan swap
تعویض وام، جایگزینی وام، تاخت وام

loan value
ارزش وام، ارزش استقراضی

loan value 
ارزش وام گیری وثیقه 

loan without security 
وام بدون وثیقه و ضمانت

lobby
گروه فشــار، گروه ذی نفوذ، گــروه بانفوذ؛ اعمال 

نفوذ؛ البی؛ البی گری کردن، البی کردن
lobbying

اعمال نفوذ، اعمال فشار، تحمیل نظر یا خواست 
با اعمال فشار؛ جلب حمایت )از طریق رایزنی و 

اعمال نفوذ(؛ البی گری 

lobbyist
عامل فشار، عامل نفوذ، عامل تحمیل نظر؛ البی 

گر، البی کننده
local
محلی؛ اهل محل، اهالی محل؛ موضعی؛ داخلی 
local access 

دسترسی محلی 
local advisor 

مشاور محلی، مشاور بومی 
Local Agenda 21

دستورکار محلی 21، دستورکار محلی سده 21
local association

تشکل محلی، انجمن محلی 
local authorities

مقامات محلی 
local banishment

ممنوعیت اقامت 
local bank

بانک محلی 
local bill

برات محلی 
local chamber of commerce

اتاق بازرگانی محلی 
local charities

بنگاه ها یا مؤسسات خیریه محلی؛ اعانات محلی؛ 
کمک های خیریه محلی 

local committee
کمیته محلی 

local companies
شرکت های محلی 

local confidents
معتمدین محلی، معتمدین محل 

local constituencies
رأی دهندگان محلی 

local control



530  local cooperative bank

نظارت محلی، کنترل محلی 
local cooperative bank

بانک تعاون محلی 
local cooperative society

شرکت تعاونی محلی 
local councillor

مشاور محلی 
local currency

پول داخلی، پول ملی 
local custom

عرف محل، رسوم محلی، آداب و رسوم محلی
local development

توسعه محلی، عمران محلی
local development council 

شورای توسعه محلی، شورای عمران محلی
locale

محل، مکان، صحنه؛ محل وقوع 
local economy development pro-
gram

برنامه توسعه اقتصاد محلی 
local elections

انتخابات محلی 
local employment

اشتغال محلی 
local empowerment 

توانمندسازی محلی، توان افزایی محلی
local enquiry

پرس و جــوی محلی؛ تحقیق محلی، اســتعالم 
محلی 

local finance
مالیه محلی، امور مالی محلی، تأمین مالی محلی
local government

حکومت محلی، دولت محلی، هیأت حاکمه محلی 
local income

درآمد محلی

local information network
شبکه اطالع رسانی محلی

local inhabitants = local residents
اهالی محل، سکنه محلی، ساکنان محلی

localism
محلی گرایی، تعصب محلی؛ آداب و رسوم محلی؛ 

جنبه محلی؛ طرفداری از آداب و رسوم محلی
localist 

طرفدار آداب و رســوم محلــی، محلی گرا، دارای 
تعصب محلی

locality
مکان، موقعیت، محل؛ محل وقوع، حوالی 

localization
محلی ســازی، بومی سازی، تقســیم بندی محلی، 
جنبه محلــی دادن؛ منطبق کردن با شــرایط 

محلی
localization of labor

استفاده از نیروی کار محلی
local jobs

مشاغل محلی
local key-informants

خبرگان محلــی، مطلعان محلی، مخبران کلیدی 
محلی 

local knowledge
دانش محلی

local law
قانون محلی

local-level planning 
برنامه ریزی در سطح محلی

locally prevailing wages
دستمزدهای رایج محلی، دستمزدهای متداول در 

محل 
locally-produced

تولید محلی، تولید شــده در محــل، تولید بومی، 
تولید داخل

local newspaper
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روزنامه محلی، نشریه محلی
local non-governmental organi-
zations

ســازمان های غیر دولتی محلی، تشکل های غیر 
دولتی محلی، سازمان های مردم نهاد محلی

local optimization
بهینه سازی موضعی، بهینه سازی محلی

local option
حق تصمیم گیری محلی، حــق تصمیم گیری بر 

حسب مقتضیات محلی؛ رأی گیری محلی
local ownership

مالکیت محلی
local paper

روزنامه محلی، نشریه محلی
local participation 

مشارکت محلی
local people 
محلی ها، اهالی محل، مردمان محلی، افراد محلی
local planning

برنامه ریزی محلی
local politicians

سیاست مداران محلی
local press

نشریات محلی؛ نشریه محلی
local price
قیمت فی المجلس، قیمت محلی، قیمت در محل
local public bodies

نهادهای عمومی محلی
local public entity

تشکیالت عمومی محلی
local public organizations

ســازمان های عمومی محلی، سازمان های دولتی 
محلی

local rate
نرخ محلی، تعرفه محلی

local register office
اداره ثبت محلی

local registrar
رییس اداره ثبت محلی

local savings bank
بانک پس انداز محلی

local scale
مقیاس محلی، اشل محلی

local staff
نیروهای محلی، کارکنان بومی 

local standard time (LST)
به وقت محلی

local time
وقت محلی

local union
اتحادیه محلی

local universities
دانشگاه های محلی، دانشگاه های داخلی 

local usage
عرف و عادت محل، عرف و عادت محلی

local veto
حق مقامات محلــی در رد یا قبول برخی قوانین 

و مقررات 
location

مکان، موقعیت، جــا، محل؛ محل فعالیت، مکان 
فعالیت؛ محل اســتقرار؛ موقعیــت جغرافیایی؛ 

تعیین جا، تعیین محل
locational analysis 

تحلیل مکانی 
locational independence 

وابستگی مکانی، عدم استقالل مکانی
locational integration

ادغام مکانی 
locational problems

مسائل ناشی از موقعیت و محل 



532  locational triangle 

locational triangle 
مثلث مکانی 

location of production
مکان تولید، محل تولید 

location of the head office
محل استقرار دفتر مرکزی 

location theory
نظریه مکان بنگاه؛ نظریه محل اســتقرار؛ نظریه 

مکان یابی 
lockbox technique

روش »صندوق پستی«
locked-in capital

سرمایه محبوس، حبس سرمایه 
locked up capital 

وجوه سرمایه گذاری شده 
locker

کمد، گنجه، قفسه 
lock-in benefits

مزایای بازدارنــده، مزایای محدود کننده، مزایای 
قیدی

lock-out
تعطیلی کارخانه )توسط کارفرما بر روی کارگران(؛ 

اخراج دسته جمعی )کارگران( 
locksmith

قفل ساز، کلیدساز 
lock up of capital 

انحصار ســرمایه، ســرمایه گذاری در یک بخش 
خاص

loco price
قیمت کاال در محل تولید، قیمت محلی 

locus of control
مرکز نظارت درونی، جایگاه نظارتی، مرکز کنترل 

)درونی(، منشأ کنترل
locus of decision-making

جایگاه تصمیم گیری، منشأ تصمیم گیری

lodge
محل اقامت، اقامتگاه؛ کلبه، اتاقک

lodger
مستأجر؛ اجاره نشین

lodging
اتاق اجاره ای؛ منزل، خانه، مسکن 

lodging allowance
حق مسکن، فوق العاده مسکن 

lodging house
خانــه دارای چندین اتــاق اجاره ای؛ پانســیون، 

شبانه روزی 
log

کنده درخت، تنه درخت؛ هیزم؛ قطع درخت؛ ثبت 
گــزارش؛ دفتر گــزارش؛ در دفتر گزارش ثبت 

کردن؛ ثبت یا نوشتن گزارش سفر
logbook

دفتر ثبــت گزارش ها، دفتر گــزارش کار روزانه؛ 
دفترچه )خاطرات( سفر؛ دفترچه خاطرات

logging
درخت بری، قطع اشــجار؛ بهره بــرداری از منابع 

جنگلی 
logic

منطق
logical 

منطقی
logically 

منطقًا، به لحاظ منطق، از روی منطق
logical sequence

ترتیب و توالی منطقی 
logistical 

تدارکاتی، پشتیبانی، لجستیکی 
logistics

پشــتیبانی  امورپشــتیبانی،  پشــتیبانی،  خدمات 
آماد و پشــتیبانی، لجســتیک،  و تــدارکات، 

فعالیت های پشتیبانی و تدارکاتی
logistics management
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مدیریت پشــتیبانی، مدیریت لجستیکی، مدیریت 
امور پشتیبانی، مدیریت امور لجستیک

logo
عالمت، آرم، نشان، لوگو

logo brand
عالمت تجاری 

log size
مقدار کاال

long-dated loan
وام دراز مدت، وام بلندمدت 

longevity
سابقه خدمت، سنوات خدمت؛ طول خدمت؛ طول 

عمر، دوام 
longevity pay

حق سنوات خدمت، حقوق سنوات خدمت، خرید 
خدمت 

longitudinal study
مطالعه طولی 

long-lasting
بادوام، طوالنی، دراز مدت 

long lease
اجاره طویل المدت 

long-life lease = lease for life
اجاره مادام العمر، اجاره نود و نه ساله 

long-notice deposit
سپرده دراز مدت 

long odds
احتمال کم، شانس ضعیف ]در شرط بندی[

long-range = long-term = long-
run

دراز مدت، بلندمدت، طویل المدت
long rate interest

بهره بلندمدت 
long serving

پرسابقه، باسابقه، پیش کسوت 

long-sighted
دور اندیش، آینده نگر، مآل اندیش

long-standing
دیرینه، قدیمی، کهن، طوالنی

long-standing customer
مشتری خوش سابقه، مشتری قدیمی 

long-standing members
long-stay
طوالنی مدت، همیشگی، دائمی؛ اقامت طوالنی 

long-term 
دراز مدت، بلندمدت 

long-term assets
دارایی های دراز مدت 

long-term commitment
تعهد دراز مدت

long-term credit
اعتبار بلندمدت 

long-term debt
بدهی دراز مدت

long-term goals
اهداف بلندمدت 

long-term hospitalization
بستری دراز مدت

long-term interest rate
نرخ بهره دراز مدت

long-term lease 
اجاره طویل المدت، اجاره دراز مدت 

long-term liabilities
تعهدات دراز مدت، بدهی های دراز مدت

long-term loan
وام بلندمدت 

long-term objectives
اهداف دراز مدت

long-term rent = lang-range lease
اجاره طویل المدت 
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long-term transaction
معامله دراز مدت 

long-term unemployment
بیکاری طوالنی، بیکاری دراز مدت

long-term working capital
ســرمایه جــاری بلندمدت، ســرمایه در گردش 

طویل المدت 
long title = full title

خالصه مصوبه مجلس 
long vacation

تعطیالت تابستانی 
loom

داربست قالی، دار قالی؛ دستگاه جوالبافی، دستگاه 
پارچه بافی

loop
حلقه، مدار بسته 

loophole
گریزگاه، مفر، مفر قانونی، حفره )قانونی(

loose ends
نکات مبهم؛ ابهامات

loose-leaf notebook
کالسور 

loose loan
وام تضمین نشده 

loose materials
کاالهای بسته بندی نشده 

loot
غارت، چپاول، تاراج

looter
غارت گر، چپاول گر 

lop-sided vote
رأی نابرابر

lord 
آقا، ارباب، مالک، ولی نعمت، سرور، خان

lord advocate

دادستان کل
lordship

اربابی، سیادت، آقایی، سروری 
lords of industry

صاحبان صنایع، اربابان صنایع 
lorry

ماشین باری، کامیون، بارکش
lose 

باختن؛ بازنده شدن، از دست دادن
lose a sale

فروش نکردن 
loser

زیان کار، بازنده، خسارت دیده؛ طرف بازنده
loser of case

بازنده دعوی
lose the case

محکوم شدن در دعوی، بازنده شدن در دعوی
losing bargain

معامله زیان آور، معامله با ضرر
losing party 

طرف بازنده، بازنده؛ محکوم علیه
loss

زیان، خسارت، ضرر، هدر روی، اتالف؛ گم شدن، 
مفقود شــدن؛ تلفات، خسارت ]در جمع[؛ زیان 

دیدن، ضرر کردن؛ بازنده بودن
loss adjuster

کارشناس تعیین خسارت 
loss and benefit distribution

تقسیم سود و زیان 
loss balance

تراز بدهکار، حساب زیانکار، مانده بدهکار 
loss clause

شرط زیان
loss in investment

زیان در اصل سرمایه 
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loss leader 
کاالی زیان ده؛ جنس زیر قیمت ]به منظور جلب 

مشتری[
loss-making

زیان ده، ضررده
loss-making cooperatives 

تعاونی های زیان ده
loss-making facilities

تأسیسات زیان ده، مراکز یا اماکن زیان ده
loss-making societies

شرکت های زیان ده
loss of life

تلفات جانی، تلفات انسانی 
loss of nationality 

سلب تابعیت
loss of property

خسارت به اموال، خسارت مالی، زیان مالی
loss of prospective profit

عدم النفع 
loss of resources
هدر رفتن منابع، از بین رفتن منابع، اتالف منابع 
loss of right

سلب حق 
loss of the right to vote

محرومیت از حق رأی، از دست دادن حق رأی
loss of vegetation = vegetation 
degradation

تخریب پوشــش گیاهی، از بین رفتن پوشــش 
گیاهی

loss reduction
کاهش هدرروی، کاهش ضایعات، کاهش تلفات
lost 

گمشده، از دست رفته، ناپدید شده، از بین رفته
lost and found = lost property

اشیای گمشده؛ محل نگهداری اشیای گمشده ]در 

اماکن عمومی[؛ دفتر یا اتاق اشیای گمشده
lost bond

سند گم شده 
lost cause

عمل محکوم به شکست 
lost income = lost profits

عدم النفع
lost property

اشیای گمشده 
lost usefulness

استهالک مزایای از دست رفته 
lot

قطعه زمین؛ توده، انبوه، مقدار یا تعداد زیاد؛ قرعه، 
بخت؛ قرعه کشی؛ قلم، رقم ]در حراج[؛ سری، 

دسته، پارتی ]بازرگانی[
lottery

بخت آزمایی، قرعه کشی 
lottery drawing

قرعه کشی ]در بخت آزمایی[
lottery ticket

بلیت قرعه کشی، بلیت بخت آزمایی 
low-access farmers

کشاورزان کم برخوردار )از منابع و امکانات(
low average tariff

میانگین تعرفه پایین 
low-carbon economy (LCE)

اقتصاد کم کربن
low class

طبقه پایین )اجتماعی( 
low-consumption

کم مصرف
low-cost

کم هزینه، هزینه پایین 
low-cost credits

اعتبارات کم هزینه 
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low-cost goods
کاالهای ارزان قیمت 

low-cost housing
مسکن کم بها، مسکن ارزان قیمت 

low-cost technology
فناوری کم هزینه 

low-demand
پایین بــودن میزان تقاضا، تقاضــای پایین؛ کم 

تقاضا، کم مشتری 
low-demand goods 

کاالی کم مشتری، کاالی کم تقاضا
low density

کم تراکم
low echelon

دون پایه 
Lower Chamber

مجلس عوام ]در برتانیا[؛ مجلس شــورا، مجلس 
نمایندگان ]در آمریکا[ 

lower classes
طبقات پایین جامعه

lower deciles
دهک های پایین )درآمدی(

Lower House
مجلس عوام ]در بریتانیا[ 

lower income deciles
دهک های کم درآمد، دهک های پایین درآمدی

lower limit
حد پایینی، کران پایین

lower middle class
طبقه یا قشر پایین تر از متوسط 

lower orders
طبقات پایین جامعه، توده مردم، عوام، عوام الناس 
lower secondary education

تحصیالت متوسطه مقدماتی 
lowest dividend ratio

حداقل نســبت سود ســهام، حداقل ضریب سود 
سهام 

lowest price
پایین ترین قیمت، ارزان ترین بها، کف قیمت

lowest proportion
کمترین نسبت، پایین ترین نسبت 

lowest rate
حداقل نرخ، پایین ترین نرخ، نازل ترین تعرفه

low-grade
نامرغوب، بی کیفیت؛ دون پایه؛ رتبه پایین 

low income
کم درآمد، درآمد پایین 

low-income 
کم درآمد

low-income class
طبقه یا قشر کم درآمد 

low-income groups
گروه های کم درآمد، قشرهای کم درآمد 

low-income households
خانوارهای کم درآمد

low-income housing
خانه ســازی برای اقشــار کم درآمد؛ مسکن ویژه 

افراد کم درآمد
low-input

کم نهاده، کم نهاده بر
low-interest

کم بهره 
low-interest loan

وام کم بهره 
lowland

دشت، زمین پست 
low-level
دون پایه، سطح پایین؛ پست، کم ارزش، بی ارزش
low-level jobs

مشاغل سطح پایین، مشاغل پست 
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low life
زندگــی فقیرانه، زندگی ســطح پاییــن، زندگی 

حقیرانه، زندگی محقر
low literacy 

کم سوادی
low literate

کم سواد
low-minded 

کوته اندیش 
low-paid

کم دستمزد، کم حقوق، کم مزد
low-paid workers

کارگران کم درآمــد، کارگران کم حقوق، کارگران 
کم مزد

low-power
کم قدرت 

low-powered
ضعیف، کم قدرت؛ تضعیف شده

low-principled
بی مباالت، بی نزاکت 

low rate
نرخ پایین، نرخ نازل، کم تعرفه 

low-rate insurance
بیمه با تعرفه تخفیفی 

low-resource
کم بضاعت، کم امکانات

low-resource farmers 
کشاورزان کم بضاعت 

low-resource groups
گروه های کم بضاعت 

low return
بازدهی پایین، کم بازده 

low-return
کم بازده 

low-rise

کم طبقه، کوتاه، کم ارتفاع ]ساختمان، معماری[ 
low-risk

کــم مخاطره، کــم خطر، با ریســک پایین، کم 
ریسک 

low season = off-season
فصل کم مشتری ]بازرگانی[؛ فصل کمی مسافر، 

فصل غیر اوج سفر، فصل کم سفر 
low service-fee

کارمزد پایین، کم کارمزد
low-status

دون پایــه، دارای موقعیت یا جایــگاه )اجتماعی( 
پایین

low-tech
فناوری پایین، فناوری ساده، فناوری سطح پایین، 

فناوری ابتدایی
low tender

مناقصه 
low-waged

کم دستمزد، با دستمزد کم، کم مزد 
low wages 

دستمزدهای پایین 
low-yield

کم بازده، کم عملکرد، عملکرد پایین
loyal customer

مشتری پر و پا قرص، مشتری همیشگی، مشتری 
وفادار

loyalty
وفاداری، خوش حسابی؛ تعهد، اخالص 

loyalty card
کارت وفاداری

loyalty discount card
کارت تخفیف وفاداری

loyalty oath
سوگند وفاداری 

loyalty of users
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پای بنــدی  و  تعهــد  بهره بــرداران،  وفــاداری 
استفاده کنندگان 

loyalty reward
جایزه خوش حسابی، پاداش وفاداری

luck
اقبال، بخت، طالع، شانس 

lucky
خوش اقبال، خوش شانس، خوش یمن 

lucrative
سود آور، پر منفعت، پرسود، نان و آب دار

lucrative market
بازار پرسود، بازار پر رونق، بازار نان و آب دار 

lumber industry
صنعت چوب بری 

lumbering
قطع الوار، چوب بری، درخت بری 

lumberman
چوب بر، درخت بر؛ چوب فروش 

lumber-mill
کارگاه چوب بری

lumberyard
چوب فروشی؛ انبار چوب فروشی 

lump-of-labor fallacy
نظریه غلط وجه مقطوع مزد 

lump-sum
مبلغ مقطوع؛ مبلغ کلی، مبلغ چکی 

lump-sum appropriation
اختصاص کلی، اعتبار کلی 

lump sum contract
قرارداد مقطوع بر اســاس قیمت کل کار؛ قرارداد 

چکی 
lump-sum purchase

خرید کلی و روی هم، خرید چکی 
lunar month

ماه قمری 

luncheon voucher
بن غذا، فیش غذا، کوپن غذا 

luxurious
تجمالتی، مجلل، لوکس، پر تجمل، شــیک، پر 

زرق و برق
luxury

کاالی لوکس، کاالی تجملی 
luxury tax

مالیات بر کاالهای تجملی



M
Machiavellism

ماکیاولیســم، ماکیاول گرایــی، طرفــدار تفکــر 
ماکیاولی؛ طرفدار حقه و نیرنگ در سیاست

Machine Age
عصر ماشین 

machinery
ماشــین آالت، ماشــین ابزار،تجهیزات مکانیکی؛ 

دستگاه، تشکیالت 
machinery of government

تشکیالت دولت، دستگاه دولت
machine shop

کارگاه 
macro-analysis

تحلیل کالن
macro-axes

محورهای کالن
macro-economic analysis

تحلیل اقتصاد کالن
macro-economic figures

آمار و ارقام اقتصاد کالن

macro-economics
اقتصاد کالن 

macro-economic sociology
جامعه شناسی اقتصاد کالن

macro-economic stabilization
تثبیــت اقتصاد کالن، ثبات اقتصادی در ســطح 

کالن، ثبات اقتصاد کالن
macro-economy

اقتصاد کالن
macro-levels

سطوح کالن، رده های کالن
macro-management

مدیریت کالن 
macro-planning 

برنامه ریزی کالن
macro-policy

سیاست کالن
macro-theory

نظریه کالن 
mafia
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مافیا، صاحبان نفوذ، کله گنده ها 
mafiosi = mafioso

عضو مافیا
magisterial

قضایی؛ آمرانه، تحکم آمیز
magisterial district

حوزه قضایی 
magisterial inquiry 

تحقیق قضایی 
magistracy

ســمت قضایی، هیــأت قضایــی؛ صالحیت و 
اختیارات قاضی 

magistrate
رییس دادگاه، قاضی دادگاه )بخش(؛ امین صلح، 

دادرس
magistrate’s court 

دادگاه بخش 
magnitude

گستردگی، وسعت، بزرگی، عظمت؛ اهمیت 
mail

پست، مراسالت، محموله پستی؛ پست کردن، با 
پست فرستادن

mail credit
اعتبار پستی 

mailing list
فهرست نشانی مراسالت 

mail order
حواله پستی، سفارش پستی 

mail-order business
کسب و کار مکاتبه ای؛ خدمات بازرگانی مکاتبه ای
mail-order catalogue

کاتالوگ سفارش های مکاتبه ای 
mailshot

آگهی پستی 
main 

عمده، اصلی، مهم، کالن 
main clause = major clause

بند اصلی، شرط اصلی ]در قرارداد[
main contract

قرارداد اصلی، قرارداد دست اول 
main law

قانون مادر، ام الباب ]حقوق[ 
main office = head office

دفتر اصلی، دفتر مرکزی 
main road

جاده اصلی، شاهراه، راه اصلی 
main row

سطر اصلی، ردیف اصلی 
mainstay
نقطه اتکا، تکیه گاه اصلی؛ پشتیبان؛ بخش عمده 
mainstream

مســیر اصلی، جریان اصلی، رونــد کلی؛ جریان 
غالب، متن جریان

mainstreaming 
لحاظ ســازی، منظــور کــردن، لحــاظ کردن؛ 
بسترســازی، زمینه ســازی؛ به متن آوردن، از 

حاشیه به متن آوردن
Main Street

ِمین استریت ]نماد بخش واقعی اقتصاد[
maintain 

حفــظ کــردن، ادامــه دادن، تداوم بخشــیدن؛ 
نگهداری کــردن، اداره کردن، برعهده گرفتن؛ 
تأمین کردن؛ نگهداشــتن؛ قائل بودن، معتقد 
بودن؛ برآن بودن )که(، بر این عقیده بودن )که(
maintaining accounts = mainte-
nance of accounts

نگهداری حساب و کتاب ها 
maintenance

نگهداری، رسیدگی؛ حفاظت، نگهداشت؛ تعمیر و 
نگهداری؛ خرجی، نفقه
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maintenance bond
ضمانت کیفیت

maintenance charges
هزینه های نگهداری 

maintenance department
واحد تعمیــر و نگهداری، اداره تعمیر و نگهداری؛ 

تعمیرکار
maintenance engineer

مهندس تعمیرات و نگهداری
maintenance man

مأمور راهداری؛ مأمور نگهداری؛ تعمیرکار
maintenance networks

شبکه های تعمیر و نگهداری
maintenance of accounts

ضبط و نگهداری حساب ها، ضبط و ثبت حساب ها 
maintenance office

اداره تعمیر و نگهداری
maintenance of membership

حفظ عضویت، ابقای عضویت؛ حفظ اعضا 
maintenance of records

حفظ و نگهداری سوابق و پرونده ها، ضبط و ربط 
سوابق

maintenance order
حکم پرداخت نفقه 

maintenance period
دوره نگهداری

Maisone de la Culture 
خانه فرهنگ ]فرانسه[ 

maize-growers cooperatives
تعاونی های ذرت کاران 

majesty
شوکت، شکوه، بزرگی، ابهت 

major
عمده، مهم، اصلی، اهم؛ بالغ، کبیر 

major alterations

تغییرات عمده، تغییرات اساسی 
major areas

محورهای اصلی، حوزه ها یا زمینه های اصلی 
major areas of activity
محورهای اصلی فعالیت، حوزه های اصلی فعالیت 
major defects

نقایص کلی یا عمده 
major deficiency

اشــکال عمده، نارسایی عمده، عیب اصلی، عیب 
مهم، نقص عمده

major hurdle
مانع عمده 

majoritarian
طرفدار حکومت اکثریت 

majority
اکثریت؛ قاطبه )مردم(؛ بخش اعظم 

majority decision 
تصمیم اکثریت 

majority group 
گروه اکثریت 

majority holding = majority 
interest
همکاری با اکثریت، تن دادن به خواست اکثریت 
majority holdings

سهام اکثریت
majority leader

رهبر )حزب( اکثریت 
majority of members

اکثریت اعضا، قاطبه اعضا
majority of shares

اکثریت سهام، بخش اعظم سهام 
majority of votes

اکثریت آرا 
majority-owned subsidiary

دارنده بیش از پنجا درصد سهام یک مؤسسه 
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majority rule
قاعده اکثریت، قانون اکثریت

majority system
روش رأی گیری نصف به عالوه یک 

majority verdict
حکم اکثریت، رأی اکثریت

majority vote
اکثریت آرا، رأی اکثریت

majority voting rule
قاعده رأی اکثریت

major medical insurance
بیمه درمانی و پزشکی، بیمه درمانی تکمیلی

major repairs
تعمیرات اساسی 

major shareholders
سهامداران عمده

major shift
تغییر جهت عمده، چرخش عمده 

major source
منبع اصلی 

make a fortune
ثروت به هم زدن، پولدار شدن 

make a killing
سود کالن بردن 

make a living
امرار معاش کردن، گذران کــردن، نان خوردن، 

رزق و روزی
make amends

جبران مافات کردن؛ اقرار کردن )به خطا(
make a merit

امتیاز تلقی کردن، حسن دانستن 
make a pile

پول کالنی به هم زدن 
make a sale

فروش کردن 

make for good
تبدیل به احسن کردن

make good
ثروتمند شدن؛ جبران کردن؛ اثبات کردن؛ موفق 

شدن 
make money

پول پارو کردن، پول به جیب زدن؛ کار و بار کسی 
سکه بودن 

make option
جعل خیار ]حقوق[

make-or-buy method
روش ساخت یا خرید 

maker’s price
قیمت کارخانه، قیمت تولید

make sense
منطقی بودن، معقــول بودن، مفهوم بودن، معنی 

داشتن؛ منطقی به نظر رسیدن
makeshift

جانشین موقت؛ چاره موقت، راهکار موقت
make-up

ترکیب، چینش؛ آرایش
make up (for)

جبران کردن، جبران مافات کردن 
make-up price

نرخ جبران و تاوان 
make whole 

به وضعیت اول باز گرداندن 
make-work activities

فعالیت های کارتراش، اقدامات کارافزا
make-work fallacy

اشتباه کارتراشی، اشتباه کارافزایی 
making a decision 

تصمیم گرفتن 
making advance

مساعده دادن 
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making arrangements
مقدمــات را فراهم کردن، ترتیب دادن، تمهیدات 

الزم را اندیشیدن 
making case

ارائه ادله و براهین 
making comment

اظهار نظر کردن 
making good

جبران کردن، تاوان دادن 
making good a loss

خسارتی را جبران کردن، جبران خسارت کردن
making loan

وام دادن
making profit

کسب ســود کردن، ســود کردن، سود به دست 
آوردن

making up a shortage
جبران کســری، کســری یا کمبودی را جبران 

کردن، جبران کمبود 
making up deficit

جبران کسری موازنه
making up for loss

جبران خسارت کردن
making up leeway

جبران مافات کردن 
making work

کار تراشیدن، کارتراشی کردن
maladjustment

عدم توازن، عدم موازنه؛ ناسازگاری؛ تنظیم غلط، 
عدم تنظیم صحیح

maladministration = mismanage-
ment

ســوءمدیریت، اعمــال مدیریت غلــط، مدیریت 
نادرست، مدیریت غلط

mala fide
سوءنیت

malapportionment
تقسیم بندی نامناسب، عدم تقسیم بندی مناسب

malappropriation
توزیع یا تخصیص نامناسب

male and female heirs
وراث ذکور و اناث

male-dominated
مردساالر، مذکرساالر، تحت سلطه مردان

malfeasance
تخلف اداری؛ کار خالف قانون؛ تخلف، تخطی

malfuncation 
خرابی؛ بدکار کردن، عملکرد ســوء؛ عدم کارکرد 

صحیح
malingering

تمارض، خود را به بیماری زدن 
malinvestment

عدم  سوءسرمایه گذاری،  نادرست،  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری صحیح

mall
فروشگاه بزرگ )چند طبقه(، مرکز خرید، مجتمع 

فروشگاهی، مال
malnutrition

سوءتغذیه 
malpractice

تخلف، خالف کاری؛ خطا، سهل انگاری، مسامحه 
کاری؛ عمل یا فعل ناشایســت، عمل مغایر با 

شئون حرفه ای
malpractice insurance

بیمه مسامحه کاری
Malthusianism

مالتوس گرایی، طرفداری از نظریه مالتوس
maltreatment

بد رفتاری، ایذا، خشونت 
manage 

اداره کردن، گرداندن، چرخاندن؛ مدیریت کردن؛ 
توانستن، موفق شدن، از عهده برآمدن، از پس 
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کار برآمدن ]با حرف اضافه to در دنباله[
manageability

اداره پذیری، قابلیت کنترل، قابلیت اداره
manageable

قابل اداره کردن، قابل کنترل، هدایت کردنی 
managed

اداره شده، مدیریت شده، تحت کنترل 
managed account

حساب تحت مدیریت، حساب اداره شده
managed floating system

نظام شناور مشروط
managed funds = controlled 
funds

وجوه اداره شده
managed liberalization
آزاد سازی مدیریت شده، آزادسازی تحت نظارت 
managed monetary system

نظام پولی ارشادی، نظام پولی تحت کنترل
managed money = managed cur-
rency

پول ا داره شده، پول تحت کنترل 
management

مدیریت، اداره امور، کارســازی، اداره؛ اداره کردن 
امور

management account
حساب تصدی 

management accountant 
حسابدار مدیریت

management accounting 
حسابداری مدیریت

management and the men
مدیران و مرئوسین 

management appraisal
ارزیابی مدیریت، ارزیابی روش مدیریت

management association

کانون مدیران، انجمن مدیران، تشــکل مدیران، 
جامعه مدیران، انجمن مدیریت 

management auditor
حسابرس مدیریت 

management background 
سابقه مدیریت، پیشینه مدیریت

management buyin 
خرید سهام کنترلی؛ حفظ مدیران شرکت 

management buyout 
خرید ســهام مؤسســه توســط مدیران )به قصد 

خصوصی سازی(
management by exception

مدیریت بر مبنای استثنا
management by incentive

مدیریت بر مبنای پاداش و تشویق 
management by objective (MBO)
مدیریت مبتنی بر هدف، مدیریت بر مبنای هدف
management by values (MBV)
مدیریت بر مبنای ارزش، مدیریت مبتنی بر ارزش
management committee

کمیته مدیریت، مجمع مدیران، گروه مدیریت 
management company

گروه مدیریت، مجمع مدیران، مجمع مدیریت
management consultation

مشاوره مدیریتی
management development 

توسعه مدیریت؛ تحول مدیریتی
management economics

اقتصاد مدیریت
management fee

حق مدیریت
management functions

وظایف مدیریت، کارکردهای مدیریت
management game

قواعد بازی در مدیریت، بازی مدیریت
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management in crisis
مدیریت در شرایط بحرانی

management knowlege
دانش مدیریت؛ شناخت مدیریت

management of crisis
مدیریت بحران 

management of forests
مدیریت منابع جنگلی، مدیریت جنگل ها 

management of natural resources 
مدیریت منابع طبیعی 

management of opinions
مدیریت افکار

management of time = time man-
agement

مدیریت زمان
management override

مدیریت خارج از ضوابط 
management science

علم مدیریت
management services

خدمات مدیریت، امور مدیریت
management shares

سهام مدیریت، سهام مدیران 
management theory

نظریه مدیریت
manager

مدیر، رییس، اداره کننده 
managerial accounting

حسابداری مدیریتی
managerial cadre

کادر مدیریتی، گروه مدیریت
managerial competency

صالحیت مدیریتی، مهارت مدیریتی
managerial duties

وظایف مدیریتی

managerial efficiency
کارایی مدیریتی

managerial excellence
امتیاز مدیریتی

managerial experience 
تجربه مدیریتی

managerial expertise
تخصص مدیریتی

managerial records 
سوابق مدیریتی

managerial skills
مهارت های مدیریتی

managerial subsidy
یارانه مدیریتی

managerial theories of the firm
نظریه های مدیریتی بنگاه 

manager’s office
دفتر رییس، دفتر مدیر، دفتر ریاست 

managing commission
هیأت مدیره 

managing committee
هیأت مدیره، هیأت رییسه، کمیته مدیریت، کمیته 

مدیران 
managing director

مدیرعامل
managing partner

شریک و مدیر
Manchester School

مکتب منچستر 
mandate

قیمویت، نمایندگــی، مأموریت؛ حکم قیمومیت؛ 
فرمان، دستور؛ کفالت؛ حکم

mandated territory
منطقه تحت الحمایه، سرزمین تحت قیمومیت

mandatory
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اجباری، واجب، ضروری، الزامی؛ آمرانه، دستوری
mandatory delegation

وکالت الزامی
mandatory inspection

بازرسی اجباری
mandatory meeting

جلسه اجباری 
mandatory membership

عضویت اجباری، عضویت دستوری
mandatory period

دوره اجباری 
mandatory product standards

استانداردهای اجباری محصول
mandatory purchase = forced 
purchase

خرید اجباری 
mandatory reserves

ذخایر اجباری
mandatory rule

حکم الزامی، قانون الزامی 
mandatory standards

استانداردهای اجباری، ضوابط الزم االجرا 
mandatory statement

بیانیه الزم االجرا، بیانیه الزام آور 
manhood suffrage

حق رأی )مردان(
man-hour

نفر ـ ساعت، ساعت ـ کار، نفر ـ کار 
manifest

صورت بار، اظهارنامه بار، شرح محموله؛ اعالمیه، 
بیانیه، پیام؛ آشکار، هویدا 

manifestation
آشکارسازی؛ تجلی؛ مظهر، نماد، مصداق

manifestation of justice 
مصداق عدالت، مظهر عدالت

manifest needs
نیازهای آشکار 

manifesto
مرام نامه؛ بیانیه، قطعنامه، اعالمیه

manipulation
دســتکاری، دخل و تصرف؛ حساب سازی؛ کاربرد 

درست و به جا؛ اداره، تدبیر 
manipulation of accounts

حساب ســازی، دست بردن در حســاب و کتاب، 
دست بردن در آمار و ارقام مالی

manipulative
فریب کار، عوام فریب؛ فریب کارانه 

manipulative participation 
مشارکت تحمیلی، مشارکت تحمیل شده 

manipulator
عوام فریب، شیاد، حقه باز، فریب کار 

mankind
انسان، نوع بشر، آدمی، آدمی زاده 

man labor
نیروی کار انسانی 

man-land ratio
نسبت نفوس به زمین

man-made
مصنوعی، دست ســاز، ساخته دست بشر؛ ناشی از 

عوامل انسانی
man-made risks

مخاطرات ناشی از عوامل انسانی 
manner

شیوه، طرز، روش، طریقه، نحوه؛ رفتار، آداب 
manner and matter

ظاهر و باطن، شکل و محتوا
manner of conversion

نحوه تبدیل، طریقه تبدیل، روش تبدیل، شــیوه 
تبدیل و تغییر

manner of transfer
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نحوه انتقال، طریقه انتقال، شیوه انتقال
manner of voting

شیوه رأی دادن؛ نحوه رأی گیری
man of credit

معتبر، شخص معتبر
man of fortune

پولدار، متمکن، ثروتمند 
man of ideas

آدم مبتکــر، صاحب فکر، خوش فکر، صاحب ایده 
و اندیشه

man of importance
ذی نفوذ، آدم مهم، بانفوذ 

man of insight
اهل نظر، اهل بینش و بصیرت

man of learning = learned man
فاضل، دانشمند، باکمال، فرهیخته 

man of letters
اهل علم و ادب، اهل قلم

man of mark
آدم سرشناس

man of means
متمول، ثروتمند، پول دار، مایه دار 

man of merit
آدم شایسته، فرد الیق، بالیاقت 

man of science
اهل علم

manor
ملک اربابی، ده اربابی، تیول، مالکیت اربابی

manor house
عمارت اربابی، خانه اربابی 

manorial
ارباب و رعیتی، اربابی، فئودالی

manorial system = manorialism
نظام ارباب و رعیتی، نظام فئودالی

manpower

نیروی انسانی، نیروی کار 
manpower development 

توسعه نیروی انسانی، پرورش نیروی انسانی
manpower management

مدیریت نیروی کار، مدیریت نیروی انسانی 
manpower planning = personnel 
planning
برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی نیروی کار
manpower turnover

نقل و انتقال نیروی انسانی، نقل و انتقال نیروها، 
جا به جایی نیروی انسانی

man profile
مشخصات فردی 

mansion
عمارت اعیانی، خانه اعیانی

manual
راهنما؛ دســتورالعمل؛ دســتی،  راهنما، کتــاب 

فیزیکی، یدی
manual labor

کار بدنی، کار فیزیکی، فعالیت بدنی 
manual worker

کارگر یدی، کارگر ساده، عمله، فحله
manufacturer

تولیدکننده، سازنده، تولیدکننده صنعتی
manufacturing

ساخت، تولید )صنعتی(، تولید کارخانه ای 
manufacturing account

حساب ساخت، حساب تولید 
manufacturing agent

نماینده ســازنده یــا تولیدکننــده کاال، کارگزار 
تولیدکننده محصول

manufacturing and distribution
تولید و توزیع 

manufacturing capacity
ظرفیت تولید
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manufacturing centers
مراکز تولید )صنعتی(

manufacturing contract
قرارداد ساخت، قرارداد تولید )صنعتی(

manufacturing cost
هزینه ساخت، هزینه تولید 

manufacturing firms
مؤسسات تولیدی، شرکت های تولیدی 

manufacturing industries
صنایع تولیدی 

manufacturing industry
صنعــت تولید )کارخانه ای(، صنایــع تولیدی ]در 

جمع[
manufacturing licence

پروانه ساخت، پروانه تولید )صنعتی(
manufacturing process

فرایند ساخت، جریان ساخت، روند ساخت؛ جریان 
تولید 

manufacturing productivity
بهره وری تولید، بهره وری صنعتی

manuscript signature
امضای اصل 

Maoism
مائوئیسم، مائوگرایی، پیروی از تفکر مائو

Maoist 
مائوئیست، پیرو مائو، مائوگرا

map
نقشه؛ ترسیم کردن

map-maker
نقشه کش، طراح نقشه

map-making
نقشه کشی، طراحی نقشه

mapping
ترسیم، بازنمایی؛ نقشه کشیدن

marchers

تظاهرکنندگان، راه پیمایان 
march(ing)

رژه، راه پیمایــی، تظاهــرات؛ تظاهــرات کردن، 
راه پیمایی کردن

marching order
حکم اخراج، عذر کسی را خواستن 

margin
حاشیه، سود ناویژه، حاشیه سود؛ وجوه احتیاطی؛ 

تفاوت )قیمت(
marginal

حاشــیه ای، جزئی، کم اهمیت؛ نهایی ]اقتصاد[؛ 
نابرخوردار، محروم از امکانات؛ حاشیه نشین

marginal benefit = marginal 
profit

سود نهایی، منفعت نهایی؛ حاشیه سود
marginal business

کاسبی کم درآمد 
marginal cost

هزینه نهایی 
marginal cost pricing

قیمت گذاری بر پایه هزینه نهایی 
marginal desirability = marginal 
utility

مطلوبیت نهایی 
marginal distribution

توزیع نهایی
marginal disutility 

عدم مطلوبیت نهایی 
marginal effect

تأثیر کم، تأثیر اندک، کم اثر 
marginal efficiency

کارایی نهایی
marginal efficiency of capital

کارایی نهایی سرمایه 
marginal factor cost
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هزینه عامل نهایی
marginal farmers

کشاورزان حاشیه ای، کشاورزان خرده پا، کشاورزان 
کم بضاعت 

marginal firm
بنگاه اقتصادی حاشــیه ای، بنگاه اقتصادی سر به 

سر 
marginal group

گروه حاشیه ای
marginal income

درآمد نهایی 
marginalization

حاشیه راندگی، حاشــیه زدگی؛ نادیده گرفتن، کنار 
گذاشتن، در حاشیه قرار دادن 

marginalized
حاشیه نشــین، تضعیف شــده، محروم؛ به حاشیه 

رانده شده
marginalized farmers

کشاورزان حاشیه ای 
marginalized groups

گروه های حاشــیه ای، اقشــار محروم؛ قشرهای 
ضعیف، گروه های ضعیف 

marginal laborer
کارگر حاشیه ای

marginal land
زمین نامرغوب، زمین کم حاصل، زمین یر به یر، 

زمین سر به سر، زمین حاشیه ای
marginal lender

وام دهنده نهایی 
marginal pair

فروشنده و خریدار نهایی، زوج نهایی 
marginal population 

جمعیت حاشیه ای 
marginal producer

تولیدکننده نهایی؛ تولیدکننده یر به یر

marginal product
محصول نهایی

marginal productivity
بهره وری نهایی

marginal profit
سود حداقلی، سود کمینه 

marginal propensity to save
میل نهایی به پس انداز 

marginal relief
بخشودگی نهایی، معافیت نهایی

marginal standard of living
سطح زندگی حداقلی، ســطح زندگی نزدیک به 

حداقل
marginal user cost

هزینه مصرف نهایی 
marginal utility

مطلوبیت نهایی
marginal utility theory of inter-
est

نظریه مطلوبیت نهایی بهره 
marginal value product

محصول ارزش نهایی
margin assurance

تضمین حاشیه سود 
margin department 

بخش نظارت بر خرید اعتباری 
margin of error

میزان خطا 
margin of profit

حاشیه سود، مابه التفاوت سود 
margin of safety

حاشیه امنیت 
margin of safety ratio

ضریب حاشیه امنیت 
margin of votes
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اختالف آرا 
margins and mainstream 

حاشیه و متن
margin trading

معامله در حد قیمت، معامله در حاشیه قیمت 
marine insurance business

عملیات بیمه دریایی
marine insurance company

شرکت بیمه دریایی 
marine insurance policy

بیمه نامه دریایی
marine law = maritime law

حقوق دریایی
marine = maritime

دریا؛ دریایی
marine transport

حمل و نقل دریایی
marine underwriter

بیمه گر )در مقابل( خطرات دریایی
marital rights 

حقوق زوجین 
marital status

وضعیت تأهل 
maritime

دریایی
maritime fleet

ناوگان دریایی
maritime insurance

بیمه دریایی
maritime loss

خسارت دریایی
maritime trade = marine trade

بازرگانی دریایی، تجارت دریایی
mark 

عالمت، نشــان، نشــانه؛ نمره؛ برچسب، اتیکت؛ 

کردن؛  عالمت گــذاری  گذاشــتن،  عالمــت 
برچسب زدن؛ نمره دادن؛ نشانگر بودن، نشان 

دهنده بودن
mark down cancellation

حذف کاهش قیمت فروش 
mark down = mark-down

کاهش قیمت، پاییــن آوردن قیمت، کاهش بها، 
تخفیف

marked
آشــکار، بارز، محســوس، چشــمگیر؛ مشخص، 

نشان دار 
marked check

چک امضادار، چک امضا شده 
marked price

قیمت مشخص، قیمت معین 
marked shares

سهام ممهور، سهام مهردار 
market

بازار؛ محل کســب و کار، مکان خرید و فروش؛ 
معامله کردن، داد و ستد کردن، به بازار عرصه 

کردن
marketability

بازارپســندی، قابلیت عرضه، بازار پذیری، قابلیت 
داد و ستد

marketable
بازارپسند، بازاردار، قابل داد و ستد، قابل عرضه به 

بازار، باب بازار
marketable title

عنوان بازارپسند؛ حق تملک قابل فروش؛ مالکیت 
بالمعارض 

market-acceptance
بازارپذیری، بازارپسندی 

market access 
دسترسی به بازار 

market analysis
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تحلیل بازار، بازارکاوی 
market area

محوطه بازار، محدوده بازار؛ ناحیه بازاری؛ منطقه 
بازاری؛ منطقه تجاری

market basket
سبد کاال، سبد بازار 

market behavior
رفتار بازار

market channel
مجرای توزیع 

market check
چک معتبر، چک بازاری

market classification
طبقه بندی بازار

market clearing
تهاتر بازار، پایاپای بازار

market concentration
تمرکز بازار

market consolidation
ادغام بازار

market coverage
پوشش تبلیغاتی؛ فرا گیری بازار 

market-day
روز بازار، روز بورس 

market departmentation
طبقه بندی بر اساس اولویت بازار

market development 
توسعه بازار

market-directed economy
اقتصاد بازاری، اقتصاد تحت هدایت بازار

market distortion
انحراف بازار

market dominance
سیطره بازار

market-driven economy

اقتصاد مبتنی بر بازار، اقتصاد بازارگرا
market economy

اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار
marketeer

بازاری، کاسب، اهل بازار
market efficiency 

کارایی بازار 
market enlargement

توسعه بازار، گسترش بازار
market entry

ورود به بازار، حضور در عرصه بازار
market equilibrium

تعادل بازار
marketer

بازاریاب
market evaluation

ارزشیابی بازار، ارزیابی بازار، بازارسنجی 
market failure

نارسایی بازار، ضعف بازار، ناتوانی بازار
market forces

نیروهــای بازار، نیروهای حاکم بــر بازار، عوامل 
تأثیرگذار بر بازار

market functions
کارکردهای بازار، کارویژه های بازار

market-garden
مزرعه سبزی کاری، مزرعه صیفی کاری، جالیز

market-gardener
سبزی کار، صیفی کار، جالیزکار، باغ دار 

market-gardening
ســبزی کاری، صیفی کاری]به ویژه برای فروش 
در بــازار محلی[؛ جالیزکاری، باغ داری؛ باغبانی 

تجاری 
market glut

اشباع بازار
market hall
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بازارچه
market impact

اثر بازار
market imperfection

نقص بازار
market information

اطالعات بازار
marketing

بازاریابی
marketing advantage

مزیت بازاریابی
marketing and processing coop-
eratives

تعاونی های بازاریابی و فراوری 
marketing arena

عرصه بازاریابی
marketing audit

ارزیابی نحوه بازاریابی
marketing board

هیأت بازاریابی، کمیسیون بازاریابی
marketing channels

مجاری بازاریابی، کانال های بازاریابی
marketing consultant = market-
ing advisor

مشاور بازاریابی
marketing cooperative

تعاونی بازاریابی، تعاونی فروش 
marketing cooperatives

تعاونی های بازاریابی
marketing intelligence

هــوش و ذکاوت در بازاریابــی، آگاهــی از بازار، 
بازاریابی شناسی

marketing intelligent system
نظام بازاریابی هوشمند

marketing management

مدیریت امور بازاریابی، مدیریت بازاریابی
marketing manager

مدیر بازاریابی، مدیر امور بازاریابی
marketing methods

روش های بازاریابی
marketing mix 

برنامه جامع بازاریابی
marketing office 

دفتر بازاریابی، اداره بازاریابی
marketing of products

بازاریابی محصوالت 
marketing plan

برنامه بازاریابی، طرح بازاریابی
marketing power

قدرت بازاریابی، توان بازاریابی
marketing research

بازاریابی پژوهی، تحقیقات بازاریابی 
marketing strategy

راهبرد بازاریابی، راهبرد فروش
marketing support fund

صندوق حمایت از بازاریابی
marketing technology

فنون بازاریابی، فناوری بازاریابی
marketing timing

تعیین زمان بازاریابی، زمان بندی بازاریابی، زمان 
بازاریابی

market insight
شناخت بازار

market intelligence
بازارشناسی، آگاهی از بازار؛ شناخت بازار

market intervention
دخالت بازار

marketization
تنظیم بر اساس نظام بازار

market knowledge
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شناخت بازار، دانش بازار، بازارشناسی
market leader

کاالی پرفــروش یــا پرمشــتری، تولیدکننــده 
پرمشتری؛ پیشتاز بازار، تعیین کننده در بازار 

market-led
تحت هدایت بازار، بازارگرا

market letters
نشریه های اقتصادی 

market maker
بازارساز، بازارگردان 

market-maker 
بازارگردان

market making
بازارسازی، بازارگردانی

market-making 
بازارگردانی

market management
بازارداری، مدیریت بازار

market-managing
بازارگردانی

market mechanism
ساز و کار بازاری، مکانیسم بازار

market model
الگوی بازاری

market opening
یافتن بازارهای جدید، بازاریابی؛ شــروع معامالت 

بازار ]بورس[
market-orientation

بازارگرایی
market-oriented

بازارگرا
market-oriented cooperatives

تعاونی های بازارگرا 
market-oriented industries

صنایع بازارگرا

market penetration
نفوذ در بازار، سهم در بازار، نفوذ بازار

marketplace
مکان بازار، محل عرضه کاال؛ مرکز داد و ســتد، 

محل خرید و فروش؛ مرکز تجاری، بازار
market platform

موضع بازاری
market potential

کشش بازار، ظرفیت بازار، توان بازار
market price
قیمت بازار، بهای روز، نرخ روز، قیمت )بازار( آزاد
market pricing system

نظام قیمت گذاری بازار
market rate

نرخ بازار، نرخ خارج بانک
market rate of interest

نرخ بازاری بهره، نرخ بهره در بازار
market ratio

نسبت بازار، ضریب بازار
market relationships

روابط بازاری، مناسبات بازار
market rent

اجاره بهای بازاری، نرخ اجاره بها در بازار
market rental value of land

نرخ اجاره زمین در بازار
market research

بازارپژوهی، تحقیقات بازار، بازارسنجی 
Market Research and Studies 
Center

مرکز تحقیقات و مطالعات بازار
market researcher 

بازارپژوه، محقق بازار، پژوهشگر بازار
market resistance

مقاومت بازار
market review
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بررسی بازار
Market Review

اقتصادی؛  بازار؛ نشــریه  نشــریه )ویژه( بررسی 
نشریه مارکت ریویو

market risk
ریسک بازار، مخاطره بازار

market schedule
جدول بازار، فهرست بازار، برنامه بازار

market segmentation
تفکیک بازار، بخش بندی بازار

market sensivity
حساسیت بازار

market share
سهم بازار

market sharing
تسهیم بازار، تقسیم بازار

market socialism
سوسیالیسم بازاری

market study 
بازارشناسی، مطالعه بازار، بازارپژوهی، بررسی بازار
market syndicate

سندیکای بازار، اتحادیه بازار
market tendency

گرایش بازار، جهت جریان بازار
market test

آزمون بازار، بازارآزمایی، محک زدن بازار 
market timing

بازاربینی 
market-to-book ratio 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
market tone

حال و هوای بازار، اوضاع بازار
market town
شهربازار، بازارشهر؛ شهر ُپر بازار، شهرک بازاری

market transformation

تغییر شکل بازار، استحاله بازار، متحول سازی بازار
market trend

گرایش بازار، روند بازار
market value
ارزش بازاری، ارزش تجاری، ارزش در بازار آزاد

market-woman
تاجر زن

marking
مظنه، مظنه گذاری؛ نشانه گذاری، عالمت گذاری، 

عالمت 
marking clerk

نرخ گذار، نرخ بند
mark off

تفکیــک کردن؛ تحدید کردن؛ مشــخص کردن 
حدود؛ خط زدن، عالمت زدن 

mark up
افزایش قیمت، باال بردن قیمت 

mark-up
افزایش بها، افزایش قیمت

mark up cancellation
حذف افزایش قیمت فروش 

mark-up price inflation
تورم ناشی از افزایش قیمت 

mark-up pricing
باال قیمت گذاری، قیمت گذاری باال 

marriage certificate
قباله ازدواج، عقدنامه، قباله عقد 

marriage portion
مهریه، مهر 

married
متأهل، مزدوج 

Marshal Plan
طرح مارشال، برنامه مارشال 

martial law
حکومت نظامی، مقررات حکومت نظامی 
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Marxism
مارکسیسم

Marxist
مارکسیست، پیرو مکتب مارکس

Marxist economics
اقتصاد مارکسیستی 

Marxist-Leninist
مارکسیست ـ لنینیست

masked
پوشیده، پنهان، مخفی

mass
توده، تــوده مردم، قاطبه ملــت؛ انبوه؛ همگانی؛ 

بخش عمده 
massacre

قتل عام، کشتار جمعی 
mass arrest

بازداشت دسته جمعی 
mass communications

ارتباطات جمعی 
mass conditioning

جهت دهی افکار عمومی 
mass construction

انبوه سازی
mass consumption

مصرف انبوه 
mass contact

تماس انبوهی، تماس جمعی
mass developers cooperatives

تعاونی های انبوه ساز، تعاونی های انبوه سازان
mass developers = mass con-
structors

انبوه سازان )مسکن(
masses

توده ها، طبقات پایین جامعه؛ عوام 
massification

همگانی شدن
mass immunization

واکسیناسیون عمومی 
massive

گسترده، وسیع؛ عظیم؛ انبوه، عمده 
mass lay-offs 

تعدیل شــدید نیــرو؛ انفصــال از خدمت جمعی، 
انفصال دسته جمعی از خدمت

mass market
بازار انبوه

mass marketing 
بازاریابی انبوه، بازاریابی عمومی، بازاریابی گسترده
mass media

رســانه های گروهی، رســانه های ارتباط جمعی، 
وسایل ارتباط جمعی 

mass meeting
اجتماع عمومی، تظاهرات 

mass migration
مهاجرت انبوه، مهاجرت دسته جمعی 

mass movement
جنبش توده ای، جنبش عمومی، نهضت توده ای

mass participation
مشارکت همگانی، مشارکت انبوه

mass production
تولید انبوه

mass protest
اعتراض دسته جمعی، اعتراض همگانی 

mass psychology
روان شناسی توده ها

mass society 
جامعه توده وار، جامعه توده ای، جامعه انبوه

mass strike
اعتصاب عمومی، اعتصاب سراسری

mass tourism
گردشگری جمعی، گردشگری انبوه
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mass unemployment
بیکاری انبوه، بیکاری گسترده 

master
ارباب، آقا؛ اســتادکار، اســتاد، ماهر؛ اصلی، مهم؛ 

مسلط؛ کارشناس ارشد؛ صاحب اختیار
master budget

بودجه کالن، بودجه تفصیلی
master builder

مقاطعه کار ساختمان 
master copy

نسخه اصل 
master course 

دوره کارشناسی ارشد؛ دوره اصلی
master file

پرونده اصلی 
masterful

ماهر، اســتاد؛ ماهرانه؛ رییس مآب، ریاســت مآب، 
ارباب منش 

masterfully 
ماهرانه، استادانه

master-key
شاه کلید 

masterly
استادانه، ماهرانه

mastermind
مغز متفکر، طراح

master of agricultural economics
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

master of arts (MA)
درجه کارشناسی ارشد؛ فوق لیسانس در ادبیات و 

علوم انسانی
master of business administra-
tion (MBA)

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی 
ارشد مدیریت بازرگانی 

master of education technology
کارشناس ارشد فناوری آموزشی 

master of international affairs 
(MIA)

کارشناس امور بین الملل
master of science (MSc)

کارشناس ارشد علوم
masterpiece

شاهکار
master plan
طرح جامع، طرح کالن، نقشه جامع، برنامه جامع 
master plan for science 

نقشه جامع علمی 
Master Plan for Science and 
Technology

نقشه جامع علم و فناوری
master records 

سوابق اصلی 
master’s degree (MD)

درجه فوق لیسانس، درجه کارشناسی ارشد 
master’s program

دوره کارشناسی ارشد، برنامه کارشناسی ارشد
master thesis 

پایان نامه کارشناسی ارشد 
master workman

سرکارگر، استادکار 
mastery

مهارت، استادی، تبحر، خبرگی؛ برتری، تفوق
mat

حصیر، بوریا
match

تطابق، تشــابه، همســانی، همخوانی؛ مطابقت 
داشتن، جور بودن، همسو بودن؛ رقابت، مسابقه
matched pairs

زوج های همگن، زوج های جور شده 
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matched sample
نمونه همسان، نمونه جور 

matching
انطباق، مطابق؛ مطابقت؛ برابرسازی، معادل سازی؛ 

همخوانی، تطبیق، تطابق
matching costs with incomes
تطبیق دخل و خرج، تطابق هزینه ها و درآمدها 

matching grants
کمک های معادل، کمک های معوض

matching variable
متغیر قیاسی، متغیر انطباقی

matchless
بی رقیب، بی نظیر، بی همتا؛ غیر قابل رقابت 

material
مادی؛ اساسی، مهم ]حقوق[؛ وسایل، مصالح، ابزار 

]در جمع[؛ مواد، مطالب، مطلب 
material capital

سرمایه مادی 
material control

وارسی مواد، کنترل مواد، بازرسی مواد
material effect

تأثیر مادی 
material evidence 

ادله مهم، ادله محکم و ذی ربط
material goods

کاالهای مادی 
material handling

جا به جایی مواد، حمل و نگهداری مواد 
material inventory
موجودی مواد؛ موجودی اجناس و کاال )در انبار(

materialism
مادی گرایی، ماتریالیسم، مادی گری، اصالت ماده 
materialists

مادیون، پیروان مکتب مادیت، مادی گرایان
materiality

اهمیت؛ جسمیت، مادیت ]فلسفه[
materialization

تحقق، عینیت، ظهور، تجلی، تحقق بخشی؛ جامه 
عمل پوشاندن، به فعل در آوردن، محقق سازی
materialize

عینیت بخشــیدن؛ عملــی شــدن؛ جامه عمل 
پوشــاندن، واقعیت بخشــیدن، محقق کردن، 

تحقق بخشیدن، محقق ساختن
material loss

زیان مادی 
material on site

مصالح پای کار
materials

مواد، مصالح، ملزومات؛ مطالب 
maternal and child health

بهداشت مادر و کودک، سالمت مادر و کودک
maternal health

بهداشت و سالمت مادران 
maternal mortality

مرگ و میر مادران 
maternal mortality rate

نرخ مرگ و میر مادران
maternity and child welfare 
center

مرکــز حمایت مادران و کــودکان، مرکز حمایت 
مادر و کودک

maternity benefit
کمک هزینه زایمان

maternity leave
مرخصی زایمان 

maternity pay
حقوق زمان زایمان، حقوق زمان مرخصی زایمان
mathematical models

الگوهای ریاضی 
mathematical school
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مکتب ریاضی
mathematical techniques

روش های ریاضی
mat-making

حصیربافی، بوریابافی
matriarchal

زن ساالرانه، مادرساالرانه
matriarchy

مادرساالری، زن ساالری، مادرشاهی
matrix
ماتریس؛ چارچوب، قالب، بافت؛ جدول، مشخصات
matter

ماده، مســأله؛ موضوع، محتوا، مضمون؛ مطلب، 
قضیه، امر؛ اهمیت، اعتبار؛ مهم بودن، اهمیت 

داشتن؛ توفیر داشتن
matter in debate

موضوع مورد بحث
matter of business

موضوع کاری، مسأله کاری؛ موضوع فعالیت ]در 
قرارداد و اساسنامه[

matter of course
عادی، طبیعی

matter of public interest 
موضوع عام المنفعه، امر عام المنفعه 

matter of record
امر مسلم و مسجل

matters not stipulated
موارد یا موضوعات پیش بینی نشــده، موارد درج 

نشده ]در قرارداد و سند و ...[
matters of authority

اختیارات
matters of complaint

موجبات شکایت، اسباب گله و شکایت
mature

سررسید شده، سررسید شدن؛ رشدیافته، بالغ

mature cooperative
تعاونی بالنده، تعاونی رشد یافته 

matured
توســعه یافته، رشــدیافته؛ بالغ؛ سررســید شده؛ 

حال شده ]حسابداری و مالیه[
matured claims 

مطالبات حال شده
mature debt

دین سررســید گذشته، بدهی معوق، بدهی موعد 
رسیده، دین حال شده

mature economy
اقتصاد رشدیافته 

mature society
جامعه رشدیافته 

maturing liability
بدهی در حال سررسید شدن 

maturity
موعد پرداخت، سررسید ]حقوق، بازرگانی[؛ بلوغ؛ 

کمال، بالندگی، تعالی 
maturity basis

مبنای سررسید، موعد
maturity date

موعد انقضا، تاریخ سررسید، موعد
maturity phase

مرحله بلوغ
maturity tickler

دفتر سررسیدها، سررسیدنامه
maturity value

ارزش در زمان سررسید 
maxim

پند، سخن حکیمانه؛ کلمات قصار ]در جمع[
maximand

تابع بیشینه شونده، تابع حداکثر شونده 
maximax

بیشینه  بیشینه؛  بیشــترین  بیشینه،  بیشینه سازی 
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بیشینه ها
maximin

بیشینه ســازی کمینه، بیشــترین کمینه؛ بیشینه 
کمینه ها

maximin strategy
راهبرد بیشینه سازی کمینه، راهبرد حداکثر کردن 

حداقل
maximization

بیشینه سازی، به حداکثر رساندن
maximizing profits = profits 
maximization

بیشینه سازی سود 
maximum

بیشینه، حداکثر، حداکثری، حد نهایی
maximum holding

حداکثر دارایی
maximum interest rate

بیشینه نرخ بهره، حداکثر نرخ بهره، باالترین نرخ 
بهره

maximum interval
بیشینه فاصله زمانی، حداکثر فاصله زمانی 

maximum likelihood estimation 
method

روش تخمین حداکثر راست نمایی
maximum loan value

حداکثر مبلغ وام، بیشــینه ارزش وام، سقف مبلغ 
استقراضی

maximum of borrowed amount
سقف مبلغ وام، سقف وام

maximum output per capita
بیشینه تولید سرانه، حداکثر تولید سرانه 

maximum profit
بیشــترین سود، ســود بیشینه، ســود حداکثری، 

حداکثر سود 
maximum rate

حداکثر میزان، حداکثر نرخ، نرخ بیشینه، باالترین 
تعرفه 

maximum shares
حداکثر سقف سهام 

maximum social advantage
حداکثــر مزایای اجتماعی، بیشــترین مزیت های 

اجتماعی
maximum utility

مطلوبیت  مطلوبیت،  حداکثر  مطلوبیت،  بیشینگی 
بیشینه

May Day
روز کارگر؛ اول ماه می؛ روز جشن بهاران 

mayor
شهردار 

mayoralty 
مقام شهرداری، منصب شهرداری؛ دوره شهرداری 
mean 

میانگین، متوسط، معدل؛ خسیس، تنگ نظر؛ معنی 
دادن، داللت داشتن

mean error
خطای میانگین 

mean estimation
برآورد میانگین

meaning
معنی، مفهوم، مصداق، مقصود 

meaningful
معنی دار، بامعنی؛ پر معنی؛ گویا؛ هدفمند 

meaningful participation
مشارکت معنادار 

meaningless
بی معنی، بی هدف، عبث، بیهوده 

mean-minded
کوته نظر، تنگ نظر

meanness
کوته نظری، فرومایگی؛ تنگ نظری، رذالت؛ خست 



560  mean number of members

mean number of members
میانگین تعداد اعضا 

means
وســیله، روش، ابزار، طریقه، راه؛ ثروت، مکنت، 

امکانات مالی
means and end

وسیله و هدف
means and ends

ابزار و اهداف
means difference 

تفاضل میانگین ها
means of communication

وسایل ارتباطی 
means of development

ابزار توسعه
means of enforcement 

روش های اجرا، ابزار اجرا
means of production

ابزار تولید
means of subsistence

وسایل امرار معاش، طریقه امرار معاش 
means of support

امکانات زندگی، وسیله امرار معاش
means of transport = transport 
media

وسایل نقلیه، وسائط نقلیه 
means of work

ابزار و وسایل کار 
mean square

میانگین مربعات 
means test
بررسی نیازها، بررسی حاجات؛ آزمون میانگین ها

meant for
مناسب چیزی بودن، به درد چیزی خوردن، برای 

چیزی ساخته شدن

measurable
اندازه گیری،  قابــل  اندازه پذیــر، ســنجش پذیر، 

کمیت پذیر
measurable goals

اهداف ســنجش پذیر، اهداف کمیت پذیر، اهداف 
قابل اندازه گیری

measurable indicators
شاخص های ســنجش پذیر، شــاخص های قابل 

اندازه گیری
measure

معیار، ضابطه؛ تدبیر؛ اقــدام؛ اندازه گیری کردن، 
سنجیدن؛ ضوابط، موازین، اقدمات ]در جمع[

measured
سنجیده، حساب شده، سنجیده شده

measurement
اندازه گیــری، ســنجش کمــی، تعییــن اندازه، 

کمیت سنجی
measurement error

خطای اندازه گیری
measure of commitment

مالک تعهد، معیار تعهد 
measure of right or wrong

معیــار تشــخیص درســت از نادرســت، مالک 
تشخیص سره از ناسره 

measuring capacity
ظرفیت ســنجی، ســنجش ظرفیت، اندازه گیری 

ظرفیت، تعیین ظرفیت
measuring financial stability

ثبات سنجی مالی 
measuring tape

متر، نوار اندازه گیری
meat industries 

صنایع گوشت 
meat-processing 

فراوری گوشت 
meat products



 medicinal plants = medicinal herbs 561

فراورده های گوشتی، محصوالت گوشتی
mechanization
خودکارسازی، مکانیزاسیون، ماشینی کردن کارها

mechanized
ماشینی )شده(، خودکار، اتوماتیک، مکانیزه

medal for merit = merit medal = 
merit award

نشان لیاقت، مدال لیاقت 
medal of honor

نشان افتخار، مدال افتخار 
media

رسانه ها؛ وسایل، وسائط؛ رسانه، رسانه ای
media analysis

تحلیل رسانه، تحلیل رسانه های ارتباطی؛ تحلیل 
ابزار و وسایل

media coverage
پوشش رسانه ای 

median
میانه ]در آمار[، میانگین 

median location principle
اصل مکان یابی میانه 

mediation
میانجی گری، وساطت 

Mediation And Conciliation 
Service

اداره وساطت و سازش
medic-aid

امداد پزشکی، کمک پزشکی
medical and health care

خدمات درمانی و بهداشــتی، خدمــات درمان و 
سالمت، مراقبت درمانی و سالمت

medical and health service coop-
erative
شرکت تعاونی خدمات پزشکی و بهداشتی درمانی
medical attention

مراقبت پزشکی
medical care

مراقبت های پزشــکی، خدمات پزشکی، خدمات 
درمانی

medical care cooperative 
تعاونی مراقبت پزشکی، تعاونی خدمات پزشکی

medical cooperative
تعاونی پزشکی، تعاونی درمانی، تعاونی پزشکان

medical costs insurance
بیمه مخارج پزشکی

medical facilities
مراکز درمانی، مراکز پزشکی؛ تجهیزات پزشکی؛ 

تسهیالت پزشکی؛ تسهیالت درمانی
medical insurance = health in-
surance

بیمه درمانی، بیمه سالمت، بیمه پزشکی
medical law 

حقوق پزشکی 
medical office

مطب
medical officer of health

رییس بهداری؛ مأمور بهداشت 
medical services

خدمات پزشکی 
medical support services
خدمات پشتیبانی پزشکی، خدمات کمک درمانی

medical treatment services
خدمات درمان پزشکی، خدمات درمانی 

medicare
خدمات درمانی، خدمات پزشکی )ویژه سالمندان(
medication 

معالجه، درمان، مداوا 
medicinal

دارویی، طبی
medicinal plants = medicinal 



562  medicinal plants = medicinal herbs

herbs
گیاهان دارویی

medicine 
پزشکی، طبابت؛ طب؛ دارو، دوا

medievalism
تفکر قرون وسطایی، دارای وضعیت قرون وسطایی
Medieval = Middle Ages

قرون وسطا، قرون وسطایی، سده های میانی 
mediocre

معمولی، متوسط، میان مایه، پیش پا افتاده
mediocrity = mediocracy

میان مایگی، معمولی؛ پیش پاافتادگی
medium 

 رسانه؛ متوسط، میانه؛ واسطه، میانجی؛ وسیله 
medium cooperatives = medium-
size cooperatives

تعاونی های متوسط 
medium-range = mid-term

میان مدت 
medium-scale enterprises

بنگاه های اقتصادی متوسط 
medium-term liabilities

تعهدات میان مدت، دیون میان مدت 
meet 

مالقات؛ مالقات کردن؛ بــرآورده کردن، اجابت 
کردن، تأمین کردن؛ تشکیل جلسه دادن، گرد 

هم آمدن
meeting

مجمع، جلســه، نشســت، همایش، گردهمایی؛ 
برطرف سازی، رفع کردن؛ حل و فصل کردن، 

برطرف کردن؛ تأمین کردن
meeting area

محل تجمع، محل اجتماع، محوطه گردهمایی 
meeting hall

تاالر اجتماعات

meeting-house
ساختمان اجتماعات، تاالر اجتماعات

meeting minutes
صورت جلسه 

meeting needs = meet of needs
رفــع نیازها، رفع حاجات، رفــع احتیاجات، تأمین 

نیازها
meeting of creditors

مجمع بستانکاران 
meeting of delegates = meeting of 
representatives

مجمع نمایندگان 
meeting of shareholders

مجمع سهامداران، جلسه سهامداران
meeting of the board

جلسه هیأت مدیره
meeting place

محــل تشــکیل جلســه؛ محل اجتمــاع؛ محل 
گردهمایی، محل تجمع، محل مالقات؛ مکان 

تجمع
meeting point

نقطــه تالقی، فصل مشــترک، محــل تالقی، 
تالقی گاه 

meeting’s supervisor = assem-
bly’s supervisor

ناظر جلسه 
meeting with the board

مالقــات بــا )اعضــای( هیأت مدیره، جلســه با 
هیأت مدیره

meet of needs 
تأمین نیازهــا، رفع حاجات، رفــع نیازها، مرتفع 

کردن نیازها، بر طرف کردن احتیاجات
megacity

کالن شهر
mega corporation 
کالن شرکت، شرکت خیلی بزرگ، شرکت عظیم 
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mega planning 
برنامه ریزی کالن 

melioration = amelioration
اصالح، بهبودی

meltdown
فروپاشی، تالشی، سقوط، ازهم پاشی

member 
عضو، هموند 

member apathy
بی تفاوتی اعضا، بی عالقگی اعضا 

member bank
بانک عضو

member-based
مبتنی بر عضو، عضومحور

member-based organization
سازمان عضومحور، تشکیالت عضومحور، تشکل 

عضومحور 
member-controlled

تحت نظارت اعضا، تحت کنترل اعضا
member cooperative

تعاونی عضو 
member countries

کشورهای عضو
member-customer

عضو ـ مشتری
member deposits

سپرده های اعضا
member-driven

عضومحور، متکی به اعضا
member economic participation 
مشارکت اقتصادی اعضا ]اصل سوم اصول تعاون[
member education

آموزش اعضا
member education programs

برنامه های آموزشی ویژه اعضا

member equity 
سرمایه سهمی عضو 

member-focus
عضومحور، عضومدار؛ عضومحوری

member-led
عضوگردان، عضوساالر

member of board
عضو هیأت مدیره 

member of board minutes
دفتر صورت جلسات هیأت مدیره

member of board resignation
استعفای عضو هیأت مدیره

member of board rspossibility
حدود مسئولیت هیأت مدیره

member of staff
کارمند؛ عضو ستاد

member of the bar
عضو کانون وکال

member of the jury 
عضو هیأت منصفه 

member organizations
سازمان های عضو، تشکل های عضو 

member-oriented institutions
نهادهای عضوگرا

member-owned
تحت مالکیــت اعضا، متعلق بــه اعضا، عضو ـ 

مالک، در تملک اعضا
member-owned businesses

کسب و کارهای عضو ـ مالک
member-owned cooperatives

تعاونی های عضــو ـ مالــک، تعاونی های تحت 
مالکیت اعضا 

member-owner
عضو ـ مالک، عضو ـ صاحب

member participation
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مشارکت اعضا
member-run

عضوگردان
member-run enterprise

بنگاه اقتصادی عضوگردان
members absent 

اعضای غایب، اعضای غیر حاضر 
member satisfaction

رضایت مندی عضو، رضایت اعضا 
members attendance 

حضور اعضا
member’s card = membership 
card

کارت عضویت 
members’ control

نظــارت اعضا، اختیارداری اعضــا، اعمال نظارت 
توسط اعضا

members’ deposits with the coop-
erative

سپرده های اعضا نزد تعاونی
members discretion

صالحدید اعضا، تشخیص اعضا
member’s dismissal

اخراج عضو
member’s duties

وظایف عضو؛ وظایف اعضا ]در جمع[
member selection criteria = cri-
teria for member selection

ضوابط یا مالک های انتخاب عضو
membership

عضویت؛ اعضا؛ هموندی
membership acceptance notice

آگهی پذیــرش عضو، اطالعیــه پذیرش عضو، 
آگهی عضوپذیری

membership admission

پذیرش عضویت
membership applicant

متقاضی عضویت، داوطلب عضویت
membership application 

تقاضای عضویت، درخواست عضویت
membership-based

عضویت گرا، عضویت محور، عضو محور 
membership-based groups
گروه های عضویت گرا، گروه های عضویت محور 

membership conditions = mem-
bership requirements

شرایط عضویت
membership corporation

شرکت اعضایی، شرکت عضو پذیر
membership credit-rating

اعتبارسنجی اعضا، رتبه بندی اعتباری اعضا
membership criteria

ضوابط و معیارهای عضویت
membership due

مقرری عضویت، حق عضویت
membership fee

حق عضویت
membership form

فرم درخواست عضویت، برگه تقاضای عضویت
membership list

فهرست اسامی اعضا
membership meetings

جلسات اعضا
membership organizations

سازمان های عضو پذیر، تشکل های عضو پذیر
membership provisions = mem-
bership qualifications

شرایط عضویت
membership requirement

شرط عضویت؛ شرایط عضویت ]در جمع[
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membership reserves
اندوخته های اعضا

membership share
سهم عضویت؛ سهم اعضا

membership subscription
حق اشتراک عضویت

membership survey
بررسی وضعیت اعضا

membership termination
لغو عضویــت، خاتمه عضویت، فســخ عضویت، 

ابطال عضویت
membership transfer

واگذاری عضویت، انتقال عضویت
members loyalty

وفاداری اعضا
members meeting
مجمع عمومی اعضا، نشست اعضا، جلسه اعضا

members not present
اعضای غیر حاضر

members of company
اعضای شرکت، شرکای شرکت

members only
مخصوص اعضا

member’s patronage
میزان معامالت عضو با تعاونی

members present 
اعضای حاضر

members present at the meeting
اعضای حاضر در جلسه

members’ rights and interests
حقوق و منافع اعضا

member’s share value
ارزش سهام عضو

member states
کشورهای عضو 

member-user
عضو ـ بهــره دار، عضــو اســتفاده کننده، عضو 

بهره بردار
memo

یادداشت
memoir

خاطرات، زندگی نامه؛ گزارش شخصی
memorandum

تذکاریه، یادداشــت ]بازرگانی وسیاسی[؛ قولنامه، 
پیش نویس قرارداد ]حقوقی[؛ نامه غیر رسمی 
memorandum of association

اساسنامه شرکت، اساسنامه تأسیس شرکت 
memorandum of satisfaction

رضایت نامه
memorandum of understanding 
(MOU)

یادداشت تفاهم، تفاهم نامه، مفاهمه نامه 
memorial

یادبود، مراسم یادبود
memory 

حافظه، یاد، خاطره؛ یادبود 
mend

تعمیر، اصالح، مرمت؛ تعمیر کردن، مرمت کردن؛ 
رفو، رفو کردن

mended land
زمین اصالح شده

menfolk
مردجماعت، مردها، جماعت مرد، جنس مذکر

mental
ذهنی، روانی، عقلی، روحی و روانی

mental age
سن عقلی 

mental and physical health
سالمت روانی و جسمی، سالمت روحی و جسمی 
mental disability
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معلولیت ذهنی 
mental-disabled 

معلول ذهنی 
mental disorder

اختالل روانی؛ اختالالت روانی ]در جمع[
mental faculties

قوای عقالنی 
mental health 

سالمت روانی، بهداشت روانی، سالمت روح 
mental hospital = mental home

تیمارستان، بیمارستان روانی
mentalism

ذهن گرایی
mentalist

ذهن گرا
mentality

قوای ذهنــی، توانایی فکــری و عقلی؛ ذهنیت، 
نگرش

mentally 
از نظر ذهنی، به لحاظ روانی 

mentally-disabled 
معلول ذهنی، دارای معلولیت ذهنی

mentally-handicapped 
معلول ذهنی، عقب افتاده ذهنی 

mental need 
نیاز روحی و روانی

mental well-being
سالمت روانی، آرامش فکری 

mention
یادآور شدن، ذکر کردن؛ اشاره، گوشزد، یادآوری؛ 

خاطرنشان کردن؛ گوشزد کردن
mentioned

مذکور، ذکر شده، اشاره شده، مورد اشاره
mentor

مرشد، معلم، مربی، اندرزگر؛ فرد مجرب و کاربلد؛ 

استاد، راهنما
mentoring
استاد ـ شاگردی، تعلیم به روش استاد ـ شاگردی
mentorship

راهنمایی، هدایت، ارشاد، اندرزگری
menu

فهرست اقالم، منو
mercantile 

بازرگانی، تجاری، تجارتی، سوداگرانه 
mercantile agency

نمایندگی اطالعات امور بازرگانی
mercantile agent

نماینده بازرگانی، عامل تجاری
mercantile exchange 

بازار بورس کاال، بورس کاال 
mercantile marine

کشتی های بازرگانی، ناوگان تجاری
mercantilism

سوداگری، مکتب سوداگری، مرکانتالیسم
mercantilist

سوداگر
merchandise

کاال، مال التجــاره؛ در معرض فروش گذاشــتن؛ 
تبلیغ فروش کاال؛ تجارت کردن

merchandiser 
تاجر، بازرگان، سوداگر

merchandizing
بازارپردازی

merchantable = marketable
قابل فروش، قابل عرضه به بازار، بازارپسند 

merchant-adventurer
تاجر مخاطره پذیر، تاجر ماجراجو، تاجر ـ ماجراجو، 

تاجر جسور
merchant bank

بانک تجاری، بانک بازرگانی



 messuage 567

merchant guild
صنف تجار

merchant navy
ناوگان تجاری، کشتی های بازرگانی

merchant = trader
تاجر، بازرگان، سوداگر

merely = simply = only
صرفًا، فقط، تنها

mere procuration
نفس وکالت 

mere supposition
گمان مطلق

merger
تلفیق، ادغام؛ ترکیب، اختالط، هم آمیزی

mergered banks
بانک های مختلط، بانک های ادغام شده

merger or dissolution
ادغام یا انحالل 

merging = merger
ادغام، تلفیق، هم آمیزی

merit
استحقاق، اعتبار، شایستگی؛ فضیلت

merit appointment 
انتصاب بر اساس شایستگی 

merit assessment 
ارزیابی شایستگی، اعتبارسنجی

merit award 
پاداش شایستگی؛ مدال لیاقت 

merit bad
فاقد ارزش کاربرد

merit good
مستحق کاربرد، دارای ارزش کاربرد

merit goods
محصوالت استحقاقی، کاالهای ارزشمند 

meritocracy

شایسته ساالری، شایسته محوری 
meritocrat

شایسته ساالر
meritocratic 

شایسته ساالرانه؛ شایسته ساالر 
meritocratic rule

شایسته ساالری، حکومت شایستگان
meritocratic society

جامعه شایسته ساالر
meritocratic system

نظام شایسته ساالر
meritorious

شایســته، ارزشــمند، در خور ســتایش، بر حق؛ 
ماهوی ]حقوق[

merit payment 
پرداخت حقوق بر اساس شایستگی

merit rating 
نرخ گــذاری اســتحقاقی؛ رتبه بندی بر اســاس 
رتبه بنــدی  شایستگی ســنجی،  شایســتگی، 

)نیروها( بر حسب لیاقت و شایستگی
merit scale 

مقیاس شایستگی، معیار شایستگی
merits of a case

ریشه دعوا، ریشه و اساس قضیه، ماهیت دعوا
merit system

نظام شایسته ساالری، نظام شایستگی 
merry-go-round effect

اثر چرخ و فلک
message

پیام، پیغام 
message switching

مبادله پیام، تبادل پیام
messiah

منجی، ناجی، نجات دهنده 
messuage
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ساختمان و متعلقات آن
meta-analysis

فراتحلیل، فراکاوی، فراواکاوی
meta-analysis skills 

مهارت های فراتحلیلی
meta-analytic 

فراتحلیلی، فراواکاوی 
meta-empirical 

فراتجربی 
metal exchange

بورس فلزات
metallurgy

فلزشناسی، متالورژی
metal market

بازار فلزات
metalwork

فلزکاری 
metalworker

فلزکار
meta-marketing 

فرابازاریابی 
metamorphosis

استحاله، تغییر ماهیت، دگردیسی، دگرگونی 
meta-national company

شرکت فراملیتی 
metaphor

استعاره، مجاز؛ سمبل، نماد، تصویر
metaphorical

استعاری، مجازی 
metaphysical

مابعدالطبیعی، متافیزیکی، فراطبیعی، الهوتی 
metaphysics
meta study

فراتحقیق، فرامطالعه، مطالعه پس نگر

meta-system 
فرانظام، فراسیستم 

metatheory
فرانظریه، اصول نظری نظریه ها

metayage
مزارعه، سهم کاری، مزارعه کاری، سهم بری 

metayage system = sharecrop-
ping

نظام مزارعه کاری، نسق کاری 
meteorological

هواشناسی، جوی، مربوط به هواشناسی
Meteorological Organization

سازمان هواشناسی 
meteorology

هواشناسی
method

روش، شیوه، طریقه؛ متد، اسلوب 
method demonstration

نمایش طریقه ای 
methodical

باقاعده، قاعده مند، روشمند، با اسلوب 
method of agreement 

روش توافق، نحوه توافق 
method of approach 

روش برخورد، روش تقرب جویی 
method of calculation

روش محاسبه 
method of depreciation

روش استهالک 
method of operation

روش اجرا 
method of payment

روش پرداخت 
method of voting

روش رأی گیری، نحوه رأی گیری 
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methodological
روش شناســی، روش شناســانه، مبتنی بر روش 

شناسی، روشمند؛ مطابق اصول روش شناسی 
methodological triangulation 

مثلت بندی روش شناختی 
methodology

روش شناسی، اسلوب شناسی
methods study

مطالعه روش ها
method study

روش پژوهی، مطالعه روش 
metrocorporation

شرکت مرکزی، شرکت ملی
metropolis

شهر بزرگ، کالن شهر، مادرشهر 
metropolitan

کالن شــهر،  اهــل  کالن شــهر؛  مادرشــهر، 
کالن شــهری، مادرشــهری؛ اهــل پایتخت، 

پایتخت نشین 
metropolitan area 

ناحیه مادرشهر
Michel Derrion 

میشــل دریون ]از پیشــگامان نهضــت تعاونی 
مصرف[

micro-analysis 
تحلیل خرد، خرده تحلیل 

micro business = micro-business 
کسب و کار خرد، خرده کسب و کار

microchip
ریزتراشه

micro-climate 
خرد اقلیم، خرده اقلیم

microcomputer 
ریزرایانه، ریزکامپیوتر، رایانک

microcosm

عالم صغیر ؛ نمونه کوچک 
micro-credit cooperatives

تعاونی های اعتبارات خرد
micro-credit facilities

اعتباری خرد، تســهیالت اعطایی در  تسهیالت 
قالب اعتبارات خرد 

micro-credit loans
وام های اعتباری خرد 

micro-credit = microcredit
اعتبارات خرد، خرده اعتبار

micro-credit organizations
تشکل های اعتباری خرد 

micro-credit schemes
طرح های اعتبارات خرد 

micro-economic analysis
تحلیل اقتصاد خرد

micro-economics
اقتصاد خرد

micro-economics sociology
جامعه شناسی اقتصاد خرد

micro-economy
اقتصاد خرد

microenterprise = micro-enter-
prise

بنگاه اقتصادی خرد، خرده بنگاه
microentrepreneur

خرده کارآفریــن، کارآفرین خرد؛ کارآفرینان خرد، 
خرده کارآفرینان ]در جمع[

microenvironment
محیط خرد

microfinance
مالیه خرد، تسهیالت مالی خرد، تأمین اعتبار خرد، 

تأمین مالی خرد؛ اعتبارات خرد
microfinance development

توسعه اعتبارات مالی خرد 
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microfinance institution (MFI)
مؤسسه اعتبارات مالی خرد

microfinance organizations
مالی خرد، تشــکل های  تأمیــن  ســازمان های 

پشتیبانی مالی خرد
micro foundations

بنیادهای خرد 
micro-indicator 

شاخص خرد، خرده شاخص 
micro insurance 

بیمه خرد
micro-insurance

بیمه خرد 
micro-irrigation

آبیاری قطره ای 
micro-level development

توسعه در سطح خرد 
micro-levels

سطوح خرد، رده های خرد 
micro-level savings and credit 
organizations

تشکل های پس انداز و اعتبارات خرد
micro-management

مدیریت خرد 
micro patronage 

وام حمایتی خرد 
micro-planning

برنامه ریزی در سطح خرد 
microprocessor

ریزپردازنده ]علوم رایانه[
microstructure

خرده ساختار، ساختار خرد 
micro-theory

نظریه خرد، خرده نظریه
middle age

میان سالی، اواسط عمر 
middle-aged

میان سال؛ افراد میان سال 
Middle Ages

قرون وسطی، سده های میانی
middlebrow

عامه پسند، مردم پسند؛ بازاری
middle class

طبقه متوسط )جامعه(
middle deciles = mid-deciles

دهک های میانی، دهک های متوسط
Middle East

خاورمیانه
middle income

میان درآمد، دارای درآمد متوسط
middle-income class

قشر متوسط، طبقه دارای درآمد متوسط
middle income deciles

دهک های با درآمد متوسط
middle layer

قشر متوسط، الیه میانی 
middle-level managers

مدیران رده میانی 
middle level = mid-level

رده میانی، در سطح متوسط؛ میانی، متوسط
middleman

واسطه، دالل 
middle management

مدیریت میانی، مدیریــت رده دوم، مدیریت رده 
میانی

middle manager
مدیر میانی، مدیر رده دوم، مدیر رده میانی

middleman purchaser
واسطه خرید، خریدار واسطه

middle-range planning = mid-
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term planning
برنامه ریزی میان مدت

middle school
مدرسه راهنمایی، دوره راهنمایی 

mid-life 
میان سالی، میان سالگی

mid-tech
فناوری در سطح متوسط، فناوری رده متوسط

midterm elections = midterm 
election = by-election

انتخابات میان دوره ای 
mid-term evaluation

یا  ارزشــیابی میان فصل  ارزشــیابی میان برنامه، 
میان دوره

mid-term goals
اهداف میان مدت 

midterm = mid-term
میان دوره ای، میان ترم، نیم ترم؛ میان مدت

midweek
اواسط هفته، وسط هفته 

mid-year 
نیمه سال، اواسط سال

migrant labor
نیروی کار فصلی، نیروی کار موســمی؛ نیروی کار 

مهاجر، کارگر مهاجر
migrant worker = migratory 
worker

کارگر مهاجر؛ کارگر فصلی، کارگر موسمی
migration

مهاجرت، کوچ 
migration laws 

قوانین مهاجرت 
migration route 

مسیر کوچ
migration tribes 

عشایر کوچنده، عشایر کوچ رو 
migrator = migrant 

کوچنده، مهاجر
migratory

کوچنده، کوچ نشین؛ مهاجر 
migratory form of life 

کوچ نشــینی، زندگی کوچ نشینی، زندگی به شیوه 
کوچ نشینی

mild
مالیم، معتدل 

mileage allowance
هزینه سفر، فوق العاده سفر 

milestone
نقطه عطف، امر مهم، حادثه مهم، مرحله مهم

milieu 
محیط، حوزه، جایگاه، فضا، پیرامون

militant
مبارز، ستیزه جو، آشوب طلب، پیکارجو

militarism
نظامی گری، ارتش ساالری، میلیتاریسم

militarist
طرفدار نظامی گری، ارتش ساالر

militarization
نظامی کردن امور، توســل به شیوه های نظامی، 

نظامی سازی
military

نظامی، ارتشی
military age
سن مسئولیت، سن خدمت زیر پرچم، سن سربازی
military service = active service 
= conscription

خدمت نظام وظیفه، خدمت سربازی، خدمت زیر 
پرچم، خدمت وظیفه عمومی

Military Service Department
اداره وظیفه عمومی 
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military training
آموزش نظامی 

militia
نیروی مقاومت ملی، نیروی شبه نظامی، میلیشیا 
milk collection

جمع آوری شیر
milk cooperative

تعاونی شیر، تعاونی تولید شیر
milking

شیردوشی
milking machine = milk machine

دستگاه شیردوشی، شیردوش اتوماتیک، شیردوش 
برقی

milkmaid
شیرفروش )زن(

milkman
شیرفروش )مرد(

milk-powder = powdered milk
شیرخشک 

milk processing and distribution
فراوری و توزیع شــیر، تولید و توزیع فراورده های 

لبنی 
milk-processing cooperative

تعاونی های فراوری مواد لبنی 
milk producers

تولیدکنندگان شیر
milk producers cooperatives

تعاونی های تولید شیر
milk producers cooperative 
union

اتحادیه تعاونی های تولید شیر، اتحادیه تعاونی های 
تولیدکنندگان شیر

milk-producing farm
مزرعه تولید شیر

mill

آسیا، آسیاب؛ کارگاه، کارخانه 
millennium

هزاره
Millennium Compact

معاهده هزاره، میثاق هزاره 
Millennium Declaration

بیانیه هزاره
Millennium Development Goals 
(MDGs)

اهداف توسعه هزاره
Millennium Project

پروژه هزاره
Millennium Summit

اجالس هزاره؛ اجالس هزاره سران
millennium survey

بررسی هزاره
miller

آسیابان؛ ماشین فرز
millet

ارزن 
milling

آسیا کردن، آسیاب کردن 
mill-wheel

چرخ آسیاب، پره آسیاب 
mind

ذهــن، فکر، حواس، نظر؛ نگــران بودن؛ اهمیت 
دادن 

mindset 
ذهنیت، قالب فکری، طرز فکر، طرز تفکر 

mind-workers = brain-workers
نیروهای فکری، کارکنان فکری، اندیشه ورزان

mine
معدن، کان؛ مال من، متعلق به من ]دستور زبان[؛ 

مین ]نظامی[
mine owners
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صاحبان معادن، معدن داران 
mineral waters

آب های معدنی 
mineworker

کارگر معدن، معدن چی
miniaturization

کوچک سازی
miniaturized

نمونه کوچک، نوع کوچک، مینیاتوری 
minifundia 

خرده مالکی 
minifundism

نظام خرده مالکی 
minimal 

کمینه، حداقلی، کمترین 
minimal capital
حداقل سرمایه، سرمایه حداقلی، سرمایه کمینه 

minimal environmental damage 
حداقل خسارت زیست محیطی

minimalist
کمینه گرا، حداقل گرا، کمینه خواه

minimalistic
کمینه گرایی، حداقل گرایی، کمینه خواهی

minimalization = minimization
کمینه سازی

minimal policy 
سیاست حداقلی

minimarket
مینی سوپر، بازارک

mini-maxi
حداقل حداکثرها، کمینه بیشینه ها

minimization
کمینه سازی، به حداقل رساندن

minimum
کمینه، حداقل، کمترین 

minimum age
حداقل سن، کمینه سن

minimum capital
کف سرمایه، حداقل سرمایه، سرمایه کمینه 

minimum facilities
امکانات حداقلــی، حداقل امکانات؛ تســهیالت 

حداقلی 
minimum guaranteed wage

حداقل دستمزد تضمین شده 
minimum interval

کمینه فاصله زمانی، حداقل فاصله زمانی 
minimum lending rate (MLR)

حداقل نرخ بهره وام دهی 
minimum living standard 

حداقل معیار معیشتی، حداقل سطح زندگی
minimum member requirement

شرط حداقل تعداد اعضا 
minimum-price support

حمایت از حداقل قیمت ها
minimum price support scheme

طرح حمایت از قیمــت حداقلی، طرح حمایت از 
حداقل قیمت 

minimum quantity 
حداقل مقدار، کمینه مقدار، کمترین مقدار

minimum retail price
کمترین قیمت خرده فروشی 

minimum share number
حداقل تعداد سهام

minimum shares
حداقل تعداد سهام، کمترین حد سهام 

minimum standard of living
حداقل سطح زندگی، کمینه سطح معیشت 

minimum standards
حداقل استانداردها، استانداردهای حداقلی، ضوابط 

حداقلی
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minimum supervision
نظارت حداقلــی، حداقل نظارت، کمترین نظارت 

ممکن
minimum wage

حداقل دستمزد، دســتمزد کمینه، کمترین میزان 
دستمزد، کمینه دستمزد

minimum wage legislation
قانون حداقل دستمزد

mining
معدن کاری، استخراج معدن، معدن کاوی

mining area
ناحیه معدنی، منطقه معدنی 

mining engineer
مهندس معدن

minister
وزیر 

ministerial
وزارتی، وزارتخانه ای، در ســطح وزارت، در سطح 

وزرا 
ministerial advisor

مشاور وزارتخانه، مشاور وزیر
ministerial benches

جایگاه هیأت وزیران ]در مجلس[
ministerial circular

بخشنامه وزارتی 
ministerial decree

تصویب نامه هیأت وزیران، مصوبه دولت 
ministerial duties

وظایف وزارتی 
ministerial meeting

اجالس وزرا، جلسه وزارتی 
ministerial notification

ابالغ وزارتی
ministerial officer 

مأمور دادگاه، مأمور اجرایی 

minister of cooperatives 
وزیر تعاون 

minister of housing
وزیر مسکن 

minister of interior
وزیر کشور 

minister of justice
وزیر دادگستری

minister’s advisor 
مشاور وزیر 

ministership
مقام وزارت

minister without portfolio
وزیر مشاور 

ministry
وزارتخانه، وزارت، هیأت وزیران

Ministry of Agriculture and 
Cooperatives

وزارت کشاورزی و تعاون 
Ministry of Agriculture and Ru-
ral Development

وزارت کشاورزی و توسعه روستایی 
Ministry of Agriculture = De-
partment of Agriculture

وزارت کشاورزی 
Ministry of Budget and Planning 

وزارت برنامه و بودجه 
Ministry of Commerce

وزارت بازرگانی 
Ministry of Cooperatives

وزارت تعاون 
Ministry of Cooperatives, Labor 
and Social Welfare 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
Ministry of Culture and Higher 
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Education
وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

Ministry of Culture and Islamic 
Guidance

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
Ministry of Economic Affairs 
and Finance

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
Ministry of Economy and Fi-
nance

وزارت اقتصاد و دارایی 
Ministry of Education

وزارت آموزش و پرورش
Ministry of Energy

وزارت نیرو 
Ministry of Finance

وزارت امور مالی و دارایی 
Ministry of Foreign Affairs = 
Department of State 

وزارت امور خارجه
Ministry of Health

وزارت بهداری 
Ministry of Health, Treatment 
and Medical Education

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Ministry of Housing

وزارت مسکن 
Ministry of Housing and Urban 
Planning

وزارت مسکن و شهرسازی 
Ministry of Industries and Mines

وزارت صنایع و معادن 
Ministry of Intelligence

وزارت اطالعات 
Ministry of Interior = Home Of-
fice 

وزارت کشور 
Ministry of Jihad

وزارت جهاد
Ministry of Jihad for Agricul-
ture = Ministry of Agricultural 
Jihad (MOJA)

وزارت جهاد کشاورزی 
Ministry of Justice

وزارت دادگستری 
Ministry of Labor and Social 
Welfare

وزارت کار و رفاه اجتماعی 
Ministry of Labor = Department 
of Labor (USA)

وزارت کار
Ministry of Roads and Transpor-
tation

وزارت راه و ترابری 
Ministry of Roads and Urbam 
Planning

وزارت راه و شهرسازی 
Ministry of Sciences, Research 
and Technology

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
Ministry of Sports and Youth 

وزارت ورزش و جوانان 
Ministry of Urban and Rural 
Affairs

وزارت امور شهری و روستایی 
mini-study

مطالعه خرد، خرده مطالعه
minor

اقلیت؛ جزئی، خــرد، ناچیز، کم اهمیت، کوچک، 
فرعی؛ نابالغ، صغیر ]حقوق[

minor alterations
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تغییرات جزئی 
minor award 

جایزه کوچک، جایزه فرعی
minor crop 

محصول فرعی 
minor damage 

خسارت جزئی 
minor defects

نقایص جزئی، اشکاالت کوچک
minor forest products 

فراورده های فرعی جنگلی 
minorities

اقلیت ها 
minority

اقلیت، وابســته به اقلیت، حزب اقلیت؛ صغر سن 
]حقوق[

minority and majority 
اقلیت و اکثریت

minority control
تسلط اقلیت، سلطه اقلیت، اختیارداری اقلیت 

minority government
حکومت حزب اقلیت، دولت اقلیت 

minority group
گروه اقلیت

minority interest
حقوق مالی اقلیت، ســهم اقلیت؛ منافع اقلیت ]در 

جمع[
minority leader

رهبر حزب اقلیت
minority report

گزارش مبتنی بر آرای اقلیت، گزارش اقلیت 
minority shareholders 

صاحبان اقلیت سهام، صاحبان سهام اقلیت
minor offense = petty offense
تخلف جزئی، خالف، جرم کوچک؛ جنحه ]حقوق[

minor official
کارمند جزء، کارمند دون پایه 

minor repairs
خرده کاری )ساختمان(، تعمیرات جزئی 

minor road
جاده فرعی

minors
افراد صغیر، افراد زیر ســن قانونی؛ امور جزئی و 

کم اهمیت 
minor vote

رأی اقلیت 
minus asset

دارایی منهای استهالک 
minus growth = negative growth

رشد منفی 
minus sign

عالمت منفی، عالمت منها 
minute book = minute-book

مذاکرات،  دفتر خالصــه  دفتر صورت جلســات، 
صورت جلســه؛ دفتر ثبت دعاوی رسیدگی شده 

]حقوق[
minute of the meeting

صورت جلسه مجمع، صورت جلسه
minutes

یادداشت ها؛  مذاکرات،  صورت جلســات، خالصه 
اهم نکات؛ دقایق؛ ریزه کاری ها، جزئیات

minutes of general meeting
صورت جلسه های مجمع عمومی 

minutes of meeting
صورت جلسه، صورت مجلس 

minute-writer
تهیه کننده صورت جلسه، دبیر جلسه 

miracle
معجزه، اعجاز، کار خارق العاده 

miraculous
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معجزه آسا، اعجاب آور، حیرت انگیز 
misadventure

بداقبالی، بدبیاری، بدشانسی؛ مصیبت 
misadvise

گمراه کردن، بد راهنمایی کردن 
misanthropist

مردم گریز، مردم ستیز، بدبین به مردم 
misanthropy

مردم ستیزی، مردم گریزی
misapplication

کاربرد نادرست، سوءاستفاده، عدم کاربرد صحیح؛ 
اختالس 

misapprehension
کج فهمی، سوءتفاهم، بدفهمی 

misappropriate 
اختالس کردن، حیف و میل کردن 

misappropriation
حیف و میل، اختالس، سوءاستفاده مالی

misappropriation of public funds 
اختالس از بیت المال 

misbehavior = malbehavior
بد رفتاری، رفتار ناشایست، رفتار ناپسند 

miscalculation
محاســبه غلط، اشتباه در محاســبه، برآورد غلط، 

اشتباه محاسباتی
miscellaneous

متفرقه، سایر موارد؛ گوناگون، جورواجور 
miscellaneous expenses

هزینه های متفرقه 
miscellaneous matters

امور متفرقه، سایر موارد 
miscellaneous provisions

شروط متفرقه، سایر شروط
miscellaneous shares

سهام متفرقه، سهام مختلط

misconception
برداشت غلط، تصور نادرست، سوء برداشت 

misconduct
ســوء رفتار؛ تخلف، ســوء مدیریت، رفتار خالف 

قانون
misconstruction

سوء تعبیر، برداشت غلط، تعبیر غلط
misconstrue

تفسیر به غلط، غلط تعبیر کردن
misconstrued perception

ذهنیت نادرست، برداشت غلط
miscount

شــمارش نادرســت )آرا(، اشــتباه در شمارش، 
بدشماری

misdeed
خالف، جرم، تخلف

misdelivering
تحویل اشتباهی

misdirect
به اشــتیاه انداختــن، بد راهنمایــی کردن، عدم 

راهنمایی صحیح، گمراه کردن
misdirected demand

تقاضا در جهت غلط
misdirection

جهــت گیری غلــط؛ راهنمایی غلط؛ به اشــتباه 
انداختن 

misery
فالک، بدبختی، درماندگی، سیه روزی 

misfeasance
سوءاستفاده از اختیار قانونی 

misfortune
بداقبالی، بدبیاری 

misgiving
شبهه، توهم

misguided advice
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توصیه بی مورد، توصیه نا به جا و غلط
mishandle

بد عمل کردن، بد اداره کردن )جلســه(؛ سرسری 
گرفتن؛ عدم رسیدگی مناسب؛ با بی مباالتی جا 

به جا کردن
mishandling 

سوء اداره، سوء تدبیر؛ عدم رسیدگی مناسب
misinform

گمراه کردن، اطالعات غلط دادن 
misinformation

اطالعات کذب، اطالعات گمراه کننده 
misinterpretation

سوء برداشت، ســوء تعبیر، سوء تفســیر، تفسیر 
نادرست 

misjudge
سوء قضاوت؛ قضاوت نادرست کردن 

misjudgement
قضاوت غیــر منصفانه؛ محاســبه غلط، قضاوت 

نادرست
mislead

گمراه کردن، به اشــتباه انداختن؛ القای شــبهه 
کردن

misleading
گمراه کننده، غلط انداز، منحرف کننده

misleading advertisement 
تبلیغات )تجاری( گمراه کننده 

mismanagement
مدیریت غلط، سوء مدیریت، سوء تدبیر، مدیریت 

نادرست 
mismatch

عدم تناســب، ناهمخوانی، عدم همخوانی، عدم 
انطباق؛ با هم جــور نبودن، به هم نخوردن، با 

هم جور در نیامدن
mismatching

عدم تطابق، عدم انطباق؛ عدم تناسب؛ جور نبودن 

mismatching of cost with revenue
عدم تناسب دخل و خرج 

misprision 
قصور در انجام وظیفه؛ کتمان خیانت

misrepresent
ارائه گزارش غلط، بد ارائه دادن، بد معرفی کردن، 

بد نشان دادن، القای شبهه کردن
misrepresentation

القای شــبهه، قلــب واقعیت، تحریــف، تدلیس؛ 
تصویر غلط ارائه دادن

miss 
جاانداختن، از قلم انداختن؛ از دست دادن؛ متوجه 

نشدن؛ دلتنگ شدن
missing item 

واحــد از قلم افتاده، فقره از قلــم افتاده، مورد از 
قلم افتاده

missing items 
موارد از قلم افتاده، اقالم جا افتاده

missing link
حلقه مفقوده، حلقه گمشده

missing values 
مقادیر گمشده، مقادیر نامعلوم؛ ارزش های گمشده
mission

مأموریت، رسالت؛ هیأت اعزامی 
mission and objectives

مأموریت و هدف ها 
mission and vision

مأموریت و چشم انداز
missionary

مأمور، مبلغ مذهبی، هیأت مذهبی، میسیونر 
mission statement

شرح مأموریت 
misspending

اتالف، هدر دادن، تلف کــردن )امکانات، منابع، 
نیروها(
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misspent
تلف شده، هدر رفته

misstatement
گزارش نادرست، گزارش کذب؛ اظهارات نادرست، 

قلب واقعیت، تدلیس
miss the opportunity

فرصت را از دست دادن 
mistake

اشتباه، غلط، خبط 
mistaken

اشتباه، نا به جا، بی مورد؛ اشتباه گرفته شده
mistreatment

بدرفتاری، اذیت و آزار، ایذا
mistrial

سوء دادرسی، دادرسی بی اعتبار 
mistrust

سوءظن، بدگمانی، بی اعتمادی
misunderstanding

سوء تفاهم، سوء برداشت، سوء مفاهمه
misuse

سوءاســتفاده، سوء استعمال؛ ســوء کاربرد؛ سوء 
مصرف؛ استفاده غیر مجاز، کاربرد نادرست

misuse of authority
سوءاستفاده از اختیارات 

misuse of company property
سوءاستفاده از اموال شرکت 

misuse of funds
سوءاستفاده از اموال و دارایی 

misuse of law
سوءاستفاده از قانون 

misuse of power
سوءاستفاده از قدرت 

mitigating
کاهش دهنده، تخفیف دهنده 

mitigating circumstances

کیفیات مخففه ]حقوق[
mitigation

کاهش، تخفیف، تسکین 
mitigation of damages

تخفیف غرامت ضــرر و زیان، الــزام متضرر به 
کاستن از میزان زیان

mitigation of sentence = mitiga-
tion of punishment

تخفیف مجازات 
mix

درهــم آمیختن، ترکیب کــردن، مخلوط کردن؛ 
ترکیب، آمیزه، مخلوط 

mixed
مختلط، مرکب، ترکیبی؛ درهم، جورواجور؛ توأم 

mixed account
حساب مختلط 

mixed capitalism
سرمایه داری مختلط

mixed condition 
شرط مختلط

mixed cropping = intercropping 
کشت مختلط، کشت مخلوط، کشت درهم 

mixed economy
اقتصاد ترکیبی، اقتصاد مختلط 

mixed estimation
برآورد مختلط

mixed farm
مزرعه مختلط، مزرعه چند منظوره

mixed farming
کشــاورزی مختلط، کشــاورزی چنــد منظوره، 

کشاورزی توأم با دامپروری 
mixed farming system

نظام بهره برداری مختلط، نظام بهره برداری چند 
منظوره 

mixed fertilizer = compost
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کود مخلوط، کود مرکب 
mixed goods

کاالی مختلط
mixed government

حکومت مختلط
mixed grazing

چرای مخلوط 
mixed group 

گروه مختلط
mixed income

درآمد ترکیبی، درآمد مختلط
mixed laws

قوانین مختلــط ]قوانین مربوط به اشــخاص و 
اموال[

mixed market economy
اقتصاد بازار ترکیبی، اقتصاد ترکیبی بازار

mixed membership
عضویت مختلط، عضویت مرد و زن

mixed methods research
پژوهــش مبتنی بــر روش هــای ترکیبی، روش 

پژوهش تلفیقی 
mixed model

الگوی مختلط 
mixed-motive-game

بازی با انگیزه مختلط
mixed ownership

مالکیت مختلط
mixed policy

بیمه نامه مختلط
mixed product

محصول مختلط، محصول ترکیبی
mixed strategy

راهبرد مرکب 
mixed work

کار مختلط )شبانه و روزانه(

mob
توده مردم، عوام، عوام النــاس؛ غوغا، اوباش؛ دار 

و دسته
mobile
قابل انتقال و جا به جایی، سیار، متحرک؛ موبایل
mobile library

کتابخانه سیار 
mobile media

 رسانه های سیار 
mobile phone = cell phone

تلفن همراه، موبایل
mobile processing facilities

مراکز یا تأسیسات فراوری سیار
mobile shop

فروشگاه سیار
mobility

تحرک، جا به جایی، نقل و انتقال
mobility allowance

هزینه ایاب و ذهــاب، هزینــه رفت وآمد ]برای 
معلولین[

mobility of capital
تحرک سرمایه، جا به جایی سرمایه 

mobility of labor = labor mobil-
ity

جا به جایی نیروی کار، تحرک نیروی کار
mobilization

بسیج، تجهیز؛ بسیج سازی، تجهیز کردن؛ به کار 
انداختن )سرمایه( 

mobilization forces
نیروهای بسیج، نیروهای بسیجی 

mobilization of capital
بسیج سرمایه، جذب سرمایه، تجمع سرمایه ها 

mobilization of realty
تبدیل ملک به مال منقول 

mobilize
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آماده کردن، بســیج کردن؛ تجهیز شدن؛ تحرک 
بخشیدن؛ منقول )تلقی( کردن مال غیر منقول 
mobilizer

بسیج گر، بسیج کننده 
mobocracy
حکومت عوام الناس، عوام ساالری؛ غوغاساالری

mobocrat
عوام فریب؛ غوغاساالر

mock
ساختگی، دروغین، کاذب، صوری

mock auction
حراج ساختگی 

mock trial
محاکمه ساختگی، دادگاه صوری

mock war
جنگ زرگری

mod cons
تســهیالت، امکانات رفاهی )در منزل(؛ خرده ریز 

]در آگهی های فروش خانه[ 
mode
حالت، شیوه؛ مد؛ حال و هوا ]محاوره[؛ نما ]آمار[
model

الگو، مدل، نمونه
model act

قانون تیپ، قانون نمونه
model articles of association

اساسنامه تیپ
model by-law

آیین نامه تیپ، آیین نامه نمونه؛ اساسنامه تیپ ]در 
جمع[

model by-laws
اساسنامه تیپ

model-construction
ساخت الگو، الگوسازی، نمونه سازی

model cooperative

تعاونی نمونه 
model cooperative law

قانون تعاون تیپ، قانون تعاونی نمونه
model credit union

اتحادیه اعتباری نمونه
model farm

مزرعه نمونه
model farmer

کشاورز نمونه، کشاورز الگو
modeling = modelling

الگوســازی، مدل ســازی؛ الگو برداری، سرمشق 
گیری؛ مدل شدن، الگو شدن

model law
قانون الگو، قانون تیپ

model of agility
الگوی چابکی

model of trail 
شیوه محاکمه، شیوه دادرسی 

model shop
فروشگاه نمونه

model statute
آیین نامه تیپ، اساسنامه تیپ

mode of cultivation
شیوه کشت، روش کاشت 

mode of living
شیوه زندگی 

mode of production
شیوه تولید 

mode of selection
نحوه گزینش، طریقه انتخاب، شیوه انتخاب، طرز 

انتخاب
mode of transport

نحوه حمل، نوع وسیله حمل 
moderate

اداره جلســه، ریاســت جلســه؛ تعدیل، معتدل؛ 
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میانه رو؛ مناسب
moderate income

درآمد متوسط؛ درآمد مناسب، درآمد معقول
moderate party

حزب میانه رو 
moderate price

قیمت مناسب، قیمت قابل قبول، قیمت معمولی، 
قیمت معتدل

moderate-priced
به قیمت مناسب، دارای قیمت معقول

moderate terms
شرایط مناسب، مهلت مناسب

moderate variable
متغیر تعدیل کننده، متغیر تعدیل گر

moderation
اعتدال، میانه روی، خویشتن داری، تعدیل

moderator
میانجی، داور؛ مدیرجلسه، رییس جلسه؛ گرداننده 

میزگرد؛ ناظر امتحان؛ تعدیل گر
moderator variable 

متغیر تعدیل گر، متغیر تعدیل کننده
modern 

نوین، جدید، مدرن، امروزی
modern biotechnology 

زیست فناوری نوین، فناوری زیستی نوین
modern global order = new 
world order

نظم نوین جهانی
modern history

تاریخ عصر جدید 
modernism

نوین گرایی؛ تجددطلبی،  نوگرایــی،  تجددگرایی، 
مدرنیزم، مدرنیسم

modernist
نوگرا، تجددطلب، تجددخواه، مدرنیست 

modernity 
نوگرایی، تجدد، مدرنیته 

modernization
نوین سازی، تجددگرایی، نوسازی؛ باب روز کردن؛ 

مدرنیزاسیون
modern management

مدیریت نوین، مدیریت به شیوه نوین 
modern sectors

بخش های نوین، بخش های امروزین، بخش های 
جدید

modern society
جامعه نوین

modern times
عصر جدید 

modest
معمولی، متوسط؛ بخور و نمیر؛ محجوب، متواضع؛ 

کم، اندک ]پیشرفت، توسعه[
modification

اصالح، تعدیل
modification of the articles

اصالح مفاد اساسنامه، تغییر اساسنامه 
modified

اصالح شده، تعدیل یافته 
modified union shop

کارگاه دارای شرایط مختلط عضویت 
modify

اصالح کردن، تعدیل کردن، تغییر دادن
modular

پودمانی؛ قطعه ای، واحدی؛ بخش بخش
modular course

دوره پودمانی
modular production
تولید چند منظوره، تولید قطعه ای، تولید واحدی 

modular training 
کارآموزی پودمانی، آموزش پودمانی
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module
پودمان، بسته )آموزشی(؛ مؤلفه، واحد، ریزبخش

moisture = humidity
رطوبت، نم، شرجی

momentous
پر اهمیت، حیاتی، اساسی، خطیر، سرنوشت ساز 

momentum
شتاب، سرعت؛ جریان، سیر

monarchism
سلطنت طلبی 

monarchist
سلطنت طلب، سلطنت خواه 

Mondragon Cooperative Corpo-
ration 

شرکت تعاونی موندراگون
Mondragon Cooperatives
تعاونی های موندراگون ]در منطقه باسک اسپانیا[
monetarism

مکتب اصالت پول، سیاســت تثبیت اقتصادی با 
کنترل میزان پول در گردش؛ پول گرایی 

monetarist
طرفدار سیاست اصالت پول، طرفدار پول مداری؛ 
طرفدار سیاســت تثبیت اقتصــادی از طریق 
کنترل پولــی؛ اقتصاددانان پیرو مکتب اصالت 

پول
monetary

پولی، مالی
monetary agreement

توافق پولی، قرارداد پولی
monetary authorities

مراجع تصمیم گیرنده سیاست های پولی 
monetary base

پایه پولی، بنیه پولی 
monetary contraction

کاهش شدید پول، انقباض پولی

monetary control
نظارت بر پول، کنترل پول

monetary deflation
انقباض پولی، سیاست انقباض پولی

monetary depreciation
کاهش ارزش پول، سقوط ارزش پول

monetary economy
اقتصاد مبتنی بر پول، اقتصاد پولی شــده، اقتصاد 

پولی
monetary equilibrium

تعادل پولی
monetary flows

جریان های پولی 
monetary indicators

شاخص های پولی
monetary inflation

تورم پولی، تورم مالی
monetary instability

عدم ثبات پولی، بی ثباتی پولی، نوسان پولی
monetary items

اقالم پولی
monetary penalty

جریمه نقدی 
monetary policy 

سیاست پولی 
monetary reforms

اصالحات پولی
monetary relief 

جبران مالی 
monetary restraint

محدودیت پولی
monetary sovereignty

حاکمیت پولی، سیادت پولی؛ حاکمیت پول
monetary standard

پشتوانه پولی، معیار پولی
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monetary system
نظام پولی

monetary theory
نظریه پولی

monetary theory of the cycle
نظریه پولی دور اقتصادی 

monetary union 
اتحادیه پولی

monetary unit
واحد پولی، واحد پول

monetary value 
ارزش پولی

monetization
ترویج مناسبات و معامالت از طریق پول؛ ترویج 
معامالت پولی؛ تبدیل به پول کردن، تبدیل به 

نقد کردن
monetization of debts

تبدیل دیون به پول؛ چاپ پول در قبال بدهی 
monetized economy

اقتصاد پولی شده 
monetized sector

بخش پولی اقتصاد 
monetizer

تبدیل کننده به پول
money

پول، وجه نقد 
money at call

وام عندالمطالبه 
money-back guarantee

ضمانت پس دادن پول؛ وثیقه بازپرداخت؛ ضمانت 
پولی

money bill
الیحه تخصیص بودجه 

money changer
صراف، دالل ارز

money consideration 
عوض پولی 

moneyed
پول دار، دارا؛ پولی، نقدی، به صورت پول یا نقد

moneyed resources
منابع نقدی 

money exchange
مبادله پول، تبادل پول؛ صرافی 

money fixed asset
دارایی با ارزش اسمی ثابت 

money for jam
پول بادآورده 

money functions
کارکردهای پول 

money holdings
دارایی های پولی

money laundering
پول شویی، تطهیر پول

money lender
نزول خوار، رباخوار؛ وام دهنده 

money lending
اســتقراض، وام پولی؛ وام دهــی، نزول خواری، 

رباخواری
money lent and lodged

وجوه گرد آوری شده و اعطا شده 
money lodged

وجوه اعطا شده، وجوه اعطایی
money-maker

پول ســاز، کار پردرآمد، کاســبی پول ساز؛ کاالی 
پرصرفه؛ سودآور، نان و آب دار

money-making
پول سازی، پول در آوردن؛ پول ساز 

money management 
مدیریت پول 

money market
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بازار پول 
money market deposit account 

حساب سپرده بازار پول
money market mutual fund

صندوق سرمایه گذاری بازار پول 
money multiplier

ضریب فزاینده پولی
moneyness

جنبه پولی
money of account

مبلغ حساب 
money on call
وام عندالمطالبه، وام دیداری، وام بدون سررسید 
money on deposit

سپرده، ودیعه، گرویی، وثیقه؛ بیعانه، پیش پرداخت 
money order

حواله پول، حواله پولی 
money orders

حواله جات 
money or goods orders

حواله های نقدی یا جنسی
money paid out 

وجوه پرداختی 
money received 

وجوه دریافتی 
money seed

سرمایه اولیه 
money shop

صرافی 
money substitute

جایگزین پول 
money supply

عرضه پول
money terms

بر حسب ارزش پول، به پول

money transfer organizations
سازمان های انتقال دهنده پول

money trap
تله پولی، دام پولی، تله پول

money velocity
سرعت گردش پول

money wage
دســتمزد اســمی یا اعتباری؛ مزد پولی، دستمزد 

نقدی
monitored

نظارت شــده، پایش شــده، تحت نظارت، تحت 
پایش، رصد شده

monitored credit
اعتبار نظارت شده 

monitoring
نظارت، پایــش، کنترل، رصــد، دیده بانی؛ رصد 

کردن
monitoring and evaluation 

نظارت و ارزشیابی، پایش و ارزشیابی 
monitoring institutions

نهادهای نظارتی، دستگاه های نظارتی 
monitoring system

نظام پایش، نظام نظارت 
monocrop farming

زراعت تک محصولی، کشت تک محصولی
monocropping

تک کشتی، کشت تک محصولی 
monoculture

تک محصولی، تک کاشتی، کشت تک محصولی
mono-method

تک روشی، تک شیوه ای
monopolies
شرکت های انحصاری، دارندگان امتیاز انحصاری 
monopolism

انحصارگرایی، انحصارطلبی 
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monopolist
انحصارطلب، انحصارگر

monopolistic
انحصارطلبانه 

monopolistic competition
رقابت انحصاری

monopolization
کســب امتیــاز انحصــاری، انحصــاری کردن؛ 

تک قطبی شدن، تک قطبی کردن 
monopolize

به انحصار در آوردن، امتیاز انحصاری گرفتن، تک 
قطبی کردن

monopoly
انحصار ]فروش، تولید، توزیع[، حق انحصار

monopoly control
نظارت بر انحصار

monopoly misuse
سوءاستفاده از انحصار

monopoly ownership structure
ساختار مالکیت انحصاری

monopsony
انحصار خرید، انحصار در خرید

monotechnic 
تک فن

monsoon
موسمی، باران های موسمی، موسم باران؛ بادهای 

موسمی 
monsoon-based agriculture

کشاورزی موسمی، کشاورزی وابسته به باران های 
موسمی

montage
مونتــاژ، هم آمیزی؛ ســرهم بندی؛ مونتاژ کردن؛ 

تدوین 
monthly 

ماهانه، ماهیانه؛ ماهنامه؛ ماه به ماه 

monthly bill
قبض ماهانه، رسید ماهانه

monthly charge
هزینه ماهانه، شارژ ماهانه

monthly journal
ماهنامه

monthly newsletter
خبرنامه ماهانه

monthly rental
اجاره بهای ماهانه

monthly return
اظهارنامه ماهانه، گزارش ماهانه

monthly salary 
حقوق ماهانه، حقوق ماهیانه 

monthly statement
صورت وضعیت ماهانه، صورت حساب ماهانه

monument
بنای یادبود، اثر تاریخی؛ مظهر، نمونه بارز؛ ماندگار
mood

حــال و حوصله، خلق و خو، روحیه، حس و حال؛ 
حالت، حال و هوا ]محاوره[

moonlighting
تعدد مشاغل، چند شغله بودن 

moot
مطرح کردن، پیشنهاد کردن، عنوان کردن، مورد 

بحث قرار دادن؛ غیر واقعی، فرضی 
moot case 

دعوای صوری
moot court 

دادگاه صوری 
moot point

نکته قابل بحث، مسأله قابل تردید 
moral

معنوی، اخالقی، وجدانی؛ آموزنده 
moral capital
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سرمایه معنوی 
moral codes

اصول اخالقی، موازین اخالقی 
moral commitment

التزام اخالقی، تعهد اخالقی
moral constraint

عامل بازدارنــده اخالقی، تنگنای اخالقی؛ عذاب 
وجدان 

moral corruption
فساد اخالقی 

moral crimes 
جرایم اخالقی، جرایم منافی عفت 

moral development 
اعتالی اخالقی، رشد اخالقی، توسعه معنوی

moral duty 
وظیفه اخالقی

morale
روحیه، روحیه کاری؛ دل گرمی

moral economy
اقتصاد اخالقی

moral education 
آموزش اخالق

moral hazards
مخاطرات اخالقی

moralism 
اخالق گرایی، اعتقاد به اصول اخالقی

moralist
اخالق گرا، معتقد به اصول اخالقی

morality
اخالقیات، اصول اخالقی

moral laws
قوانین اخالقی

moral loss = spiritual loss
زیان معنوی

moral obligation

تعهد اخالقی
moral persuasion

اقناع معنوی، اقناع اخالقی، ترغیب اخالقی
moral phase

جنبه اخالقی 
moral responsibility

مسئولیت اخالقی
moral rights 

حقوق معنوی 
morals 

اخالقیات، اصول اخالقی، رسوم اخالقی 
moral support = moral aid

حمایت معنوی؛ قوت قلب، دل گرمی
moral system

نظام اخالقی
moral values

ارزش های اخالقی، ارزش های معنوی
moral victory

پیروزی معنوی، شکست شرافتمندانه
moral virtues

خصایل اخالقی، فضایل اخالقی
moratorium

مهلــت قانونی، اســتمهال، مهلت؛ قــرار تأخیر 
پرداخت دیون

moratory interest
بهره دیرکرد، خسارت دیرکرد

more entrepreneurial university 
کارآفرینانه تر بودن دانشگاه، دانشگاه کارآفرینانه تر
more or less

کمابیش، حدوداً، کم و بیش
mores

مراسم، آداب، رسوم، آداب و رسوم، عرفیات
mortality

تلفات، مرگ و میر
mortality rate
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نرخ مرگ و میر
mortality table

جدول مرگ و میر
mortgage

رهن، وثیقه، وام رهنی؛ به رهن گذاردن 
mortgageable

قابل رهن، رهن پذیر
mortgageable property

ملک قابل رهن
mortgage-backed

دارای پشتوانه وامی 
mortgage-backed securities

اوراق بهادار تضمینی 
mortgage bank

بانک رهنی
mortgage bond

سند قرضه گرویی؛ اوراق رهنی ]در جمع[
mortgage broker

کارگزار وام رهنی
mortgage charge

هزینه رهن، حق رهن 
mortgaged
mortgage debenture 

قرضه رهن؛ اوراق قرضه رهنی ]در جمع[
mortgage deed

قرارداد رهن، سند رهن، رهن نامه
mortgage delinquency 

عدم بازپرداخت وام رهنی 
mortgaged property

ملک رهنی، مال رهنی؛ عین مرهونه ]حقوق[
mortgaged real

ساختمان رهنی
mortgage duty

عوارض رهن، مالیات رهن

mortgagee = pledgee
مرتهن، گرو دهنده، وام دهنده

mortgage loan 
وام رهنی 

mortgage market 
بازار رهن، بازار رهنی

mortgage note = pawn ticket
سند رهن

mortgage pass-through 
گواهی انتقال رهن 

mortgage priority 
اولویت رهن

mortgage rate
نرخ بهره تسهیالت خرید مسکن

mortgage registry
اداره ثبت رهن

mortgager = mortgagor
رهن گذار، گروگذار، راهن

mortmain
وقفی، امالک یا اموال وقفی، موقوفه

mosaqat
مساقات 

most-favored nation clause
شرط دولت کامله الوداد

most-favored relation
روابط کامله الوداد، حسن رابطه متقابل 

most representative
حایز اکثریت، حایز بیشــترین تعــداد نماینده یا 

نمایندگی
most severe penalty = most se-
vere punishment 

اشد مجازات
Mosz 

موژ ]نوعی اتحادیه تعاونی ویژه کشاورزان خرده پا 
در مجارستان[
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motel
متل

mother country = motherland
مام میهن، زادگاه، سرزمین آبا و اجدادی، سرزمین 

مادری
mother nature

مادر طبیعت، دست طبیعت 
mother organization

سازمان مادر، تشکیالت مادر 
mother societies

تشکل های مادر، شرکت های مادر
motion

پیشــنهاد رأی)گیری(، به رأی گذاشــتن؛ طرح 
پیشنهاد در جلسه؛ حرکت؛ درخواست، تقاضا

motion for adjournment of the 
debate

پیشنهاد کفایت مذاکرات 
motion for revision 

درخواست تجدید نظر 
motion for writ of execution

درخواست صدور اجرائیه
motion of censure

پیشنهاد استیضاح، درخواست استیضاح 
motion of confidence

پیشنهاد رأی اعتماد
motion of no confidence

پیشنهاد رأی عدم اعتماد
motion study

تعیین  منظور  ]به  حرکت ســنجی، حرکت پژوهی 
بهره وری کار[

motion to extend debate
پیشنهاد ادامه مذاکرات 

motivate
انگیزه دادن، برانگیختن، ایجاد انگیزه کردن

motivated

باانگیزه، انگیزه دار
motivated workers = motivated 
workforce

نیروهای با انگیزه، کارگران با انگیزه
motivating

انگیزه بخش
motivation

انگیزش
motivational

انگیزشی
motivation maintenance theory

نظریه حفظ و استمرار انگیزش
motivation principle 

اصل انگیزش
motivator

عامل انگیزش، محرک، عامل ایجاد انگیزه
motivators

عوامل ایجاد انگیزه
motive

انگیزه
motive drive 

نیروی محرک
motive research

انگیزه پژوهی
motor-coach

اتوبوس بین شهری
motorists

اتومبیل سواران، رانندگان
motor show

نمایشگاه اتومبیل
motor skills 

مهارت های حرکتی 
motorway

بزرگراه، آزادراه؛ کانال، آبراهه
moulding
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قالب سازی، قالب گیری؛ شکل دهی
mountain resort 

تفریحگاه کوهستانی، تفرجگاه کوهستانی
mountain summer ragne 

مراتع ییالقی 
movable and immovable proper-
ties

اموال منقول و غیر منقول
movable properties = movables

اموال منقول، دارایی منقول
move

حرکت کردن؛ حرکت؛ پیشــنهاد کــردن؛ اقدام 
)کردن(، تغییر روش

move a resolution
قطعنامه ای را برای تصویب ارائه کردن

move for
تقاضا کردن، درخواست کردن

move into
اسباب کشی کردن ]برای آمدن[

move out
اسباب کشی کردن ]برای رفتن[

mover
پیشنهاد دهنده ]در مجلس یا مجمع[ 

move the closure
تقاضا یا پیشنهاد کفایت مذاکرات

moving of office
نقل مکان دفتر، جا به جایی محل دفتر

mower
چمن زن، ماشین علف چین، ماشین چمن زنی 

mulch
مالچ، خاک پوش

mulching
مالچ پاشی، خاک پوش پاشی

multi-agency 
چند کارگزاری، تعدد کارگزاری

multi-branch
چند شعبه ای، تعدد شعبه

multi-branch cooperative
تعاونی چند شعبه ای

multi-case study
پژوهش چند موردی، مطالعه چند موردی؛ مطالعه 

فراموردی
multi-class

چند طبقه ای، فراطبقه ای
multicrop farming

زراعت چند محصولی 
multicropping

کشــت چند محصولی، چند کاشتی، تعدد کشت، 
کاشت مختلط

multicultural
چند فرهنگی

multiculturalism
نگرش چند فرهنگی؛ تعدد فرهنگ ها

multidimensional
چند بعدی، چند وجهی

multidisciplinary
چند رشته ای 

multidisciplinary approach
رویکرد چند رشته ای، رویکرد فرارشته ای 

multidisciplinary research
پژوهش چند رشته ای، تحقیق فرارشته ای

multidivisional 
چند بخشی

multiemployer
چند کارفرمایی، تعدد کارفرما

multiethnic 
چند قومی، چند نژادی

multifactorial
چند عاملی

multifunctional
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چند کارکردی
multifunctional performance

عملکرد چند جانبه
multilateral

چند جانبه، چند سویه
multilateral agreement

موافقت نامه چند جانبه، توافق چند جانبه
multilateral aid

کمک چند جانبه
multilateral cooperation

همکاری چند جانبه
multilateral development bank 

بانک توسعه چند جانبه
multilateral surveillance

نظارت چند جانبه
multilateral transfers

انتقاالت چند جانبه
multi-layer development

توسعه چند الیه 
multi-layer = multi-tier 

چند الیه 
multi-level

چند سطحی، چند الیه
multi-level development

توسعه چند سطحی، توسعه چند الیه
multi lier system

نظام چند الیه، نظام چند سطحی
multimedia

چند رسانه ای 
multimedia interactive system

نظام چند رسانه ای تعاملی 
multimedia learning

یادگیری چند رسانه ای
multimodal 

چند نمایی، چند وجهی، چند حالتی 

multimodal transport
حمل و نقل چند وسیله ای، حمل و نقل ترکیبی

multinational
چند ملیتی، شرکت چند ملیتی، فراملیتی

multinational companies = mul-
tinationals 

شرکت های چند ملیتی
multinational company 

شرکت چند ملیتی
multiparty

چند حزبی
multi-party system 

نظام چند حزبی 
multiparty system

نظام چند حزبی
multi-payer

چند پرداخت کننده، چند مؤدی
multiphase sampling

نمونه گیری چند مرحله ای
multiplant firm

بنگاه چند کارخانه ای، بنگاه چند محصولی
multiple 

چند جانبــه، چند تایی؛ متعــدد، چندین؛ مضرب 
]ریاضی[؛ فروشگاه زنجیره ای ]بریتانیا[

multiple budget
بودجه چند جانبه، بودجه متعدد 

multiple choice = multi-choice
چند پاسخی، چند جوابی، چند گزینه ای 

multiple correlation
همبستگی چند گانه 

multiple correlation coefficient
ضریب همبستگی چند جانبه 

multiple cropping = multicrop-
ping
چند کاشتی، کشت چند محصولی، کشت توأمان
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multiple deprivation
محرومیت چند جانبه، محرومیت مضاعف

multiple expansion of credit
انبساط مضاعف اعتبارات 

multiple land use
کاربری چند منظوره زمین

multiple listing = multi-agency
چند کارگزاری، تعدد کارگزاری

multiple management
مدیریت چنــد جانبه، مدیریت چنــد گانه، تعدد 

مدیریت 
multiple price

چند نرخی، تعدد قیمت، نرخ های متعدد 
multiple price system 

نظام چند نرخی
multiple rates

چنــد نرخی، تعدد نــرخ، نرخ های متعــدد؛ چند 
تعرفه ای

multiple regression 
رگرســیون چند گانه، چند رگرسیونی، رگرسیون 

چند متغیره
multiple-response question

پرسش چند گزینه ای، پرسش چند پاسخی
multiple sampling

نمونه گیری چند مرحله ای
multiple shares 

سهام متعدد، سهام چند گانه؛ تعدد سهام
multiple shop = multiple store

فروشگاه چند منظوره؛ فروشگاه زنجیره ای
multiple taxation

مالیات بنــدی متعــدد، مالیات بندی چنــد گانه، 
مالیات بندی مضاعف

multiple use 
چند کاربــری، تعدد کاربــری، بهره برداری چند 

منظوره؛ چند منظوره

multiplex
چند گانه، چند تایی، مرکب

multiplex network 
شبکه چند گانه، شبکه مرکب 

multiplication
ضرب؛ تکثیر؛ ازدیاد، افزایش؛ تولید مثل

multiplicity
چند گرایی، چند گانگی، تکثر، تنوع

multiplicity of action
تعدد دعاوی، کثرت دعاوی 

multiplicity of wealth
تکاثر ثروت

multiplier
ضریب فزاینده، ضریب تکاثری

multiplier effect
اثر ضریب فزاینده، اثر فزاینده، اثر تکاثری

multiplier principle
اصل ضریب فزاینده، اصل تکاثر، اصل فزایندگی
multi-product

چند محصولی، چند ستانده ای
multi-provincial cooperatives

تعاونی های فرا استانی، تعاونی های چند استانی
multipurpose buildings

ساختمان های چند منظوره
multi-purpose cooperatives

تعاونی های چند منظوره
multi-purpose cooperatives

تعاونی های چند منظوره
multi-purpose labor cooperative 
society

شرکت تعاونی کار چند منظوره 
multi-purpose = multipurpose

چند منظوره
multi-purpose organization

ســازمان چند منظوره، تشــکیالت چند منظوره، 
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تشکل چند منظوره 
multi-purpose product

محصول چند منظوره
multiracial

چند نژادی
multi-rate

چند نرخی، چند تعرفه ای
multi-sector approach

رویکرد چند بخشی، رویکرد فرابخشی
multi-sector = multisectoral

چند بخشی، فرابخشی
multiservice 

چند خدماتی، چند خدمتی؛ تعدد خدمات
multi-service delivery machine

دستگاه ارائه خدمات چند منظوره
multi-service delivery system

سامانه ارائه خدمات چند منظوره
multi-shift operation

کار چند نوبته، کار چند شیفتی
multi-skill

چند مهارتی
multi-skilled

دارای چند مهارت، چند مهارتی
multi-stage sampling

نمونه گیری چند مرحله ای
multi-stakeholder

چند ذی نفعی، فراذی نفعی
multi-state

چند ایالتی، فراایالتی؛ چند حالتی، چند حالته
multi-step process

فرایند چند مرحله ای
multi-tier structure

ساختار چند الیه 
multiuniversity 

اَبَر دانشگاه، دانشگاه بزرگ چند پردیسی 

multi-use = multiple use
چند کاربری، چند اســتفاده ای؛ بهره برداری چند 

منظوره
multi-user

چند کاربر، چند کاربری
multi-valued 

چند ارزشی
multivariable

چند متغیره، چند متغیری
multivariance analysis

تحلیل چند متغیری
multivariate analysis

تحلیل چند متغیره 
multi-year

چند ساله، چندین ساله 
multi-year process

فرایند چند ساله، روند چندین ساله
municipal

شهری، مربوط به شهرداری؛ محلی، داخلی 
municipal bonds 

اوراق قرضه شهرداری
municipal councillor

عضو شورای شهر، عضو انجمن شهر
municipal council = town council

شورای شهر، انجمن شهر
municipal election 

انتخابات محلی، انتخابات شورای شهری 
municipal enterprise

بنگاه اقتصادی وابسته به شهرداری 
municipal government

شهرداری 
municipalist

طرفدار استقالل شهرداری ها )از دولت(
municipality

شــهرداری؛ انجمن شهر؛ شهرســتان؛ شهر خود 
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گردان، دستگاه شهرداری
municipality administration

اداره شهرداری، اداره امور شهرداری
municipality charge tax

مالیات شهرداری، عوارض شهرداری
municipality duties

عوارض شهرداری
municipal law

حقوق داخلی، قوانین داخلی 
municipal loans

قرضه های شهرداری، وام های شهرداری 
municipal notes

اوراق بدهی شهرداری 
municipal ordinance

مقررات شهرداری 
municipal revenue bond 

اوراق قرضه درآمدی شهرداری
municipal securities = muni 

اوراق بهادار شهرداری ها
municipal services

خدمات شهری
muni = municipal securities

اوراق بهادار شهرداری
mushroom growth

رشد بی رویه، رشد قارچ گونه 
mutability

تغییرپذیری، ناپایداری، بی ثباتی
mutable

تغییرپذیر، متغیر، ناپایدار، بی ثبات 
mutation

جهش، تغییرشــکل ناگهانی، موتاســیون؛ تغییر، 
دگرگونی 

mutatis mutandis
با اعمال اصالحــات ضــروری )در جزئیات(؛ با 

تغییرات 

mutilated
ناقص العضو، معلول 

mutilation
نقص عضو 

mutton
گوشت گوسفند 

mutual
متقابل؛ تعاونی، همیاری؛ تعاون گونه؛ دوجانبه، دو 

طرفه؛ متعلق به اعضا؛ مشاع، مشترک
mutual advantage

مزیت متقابل
mutual agreement

تراضی، موافقت دوجانبه، موافقت طرفین 
mutual aid fund

صندوق همیاری
mutual aid = mutual assistance

همیاری، کمک متقابل، معاضدت متقابل
mutual aid networks

شبکه های همیاری
mutual aid projects

پروژه های همیاری
mutual association 
تشکل همیاری؛ مؤسسه تعاونی )پس انداز و وام(

mutual bank
بانک تعاونی، بانک همیاری

mutual benefits
منافع متقابل، منافع مشترک

mutual businesses
تشــکل های تجــاری همیار، کســب و کارهای 

تعاونی 
mutual companies

شرکت های همیار، شرکت های تعاون گونه
mutual consent

تراضی،  متقابــل،  رضایــت  دوجانبه،  رضایــت 
مرضی الطرفین 
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mutual current account
حساب نقدینه متقابل

mutual donation
هبه متقابل

mutual engagement 
تعهد متقابل

mutual financial deposits
سپرده های مالی متقابل

mutual friendly societies
انجمن های همیار، انجمن های تعاون یار

mutual fund
صندوق همیاری؛ صندوق سرمایه گذاری ]ایاالت 
مالــی؛ صندوق  مشــارکت  متحده[؛ صندوق 

مشاع، صندوق مشترک
mutual fund share classes

طبقات سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک
mutual guarantee society

شرکت تضامنی
mutual health insurance

بیمه سالمت همیاری، بیمه سالمت تعاونی، بیمه 
سالمت متقابل

mutual health insurance scheme
طرح بیمه ســالمت همیاری، طرح بیمه سالمت 

متقابل
mutual health organization 
(MHO)

تشکل همیار سالمت
mutual-help groups

گروه های همیار
mutual help = mutual aid

همیاری، کمک متقابل
mutual housing agency

بنگاه مسکن تعاونی 
mutual indebtedness

بدهکاری متقابل

mutual insurance
بیمه متقابل، بیمه همیاری

mutual insurance company
شــرکت بیمه متعلق به بیمه گذاران، شرکت بیمه 

متقابل، شرکت بیمه همیاری
mutual insurers

بیمه گران تعاونی، بیمه گران متقابل
mutual interests

منافع متقابل، منافع دو طرفه، منافع دوجانبه 
mutual investment companies

شرکت های  همیاری،  سرمایه گذاری  شرکت های 
سرمایه گذاری متقابل، شرکت های سرمایه گذاری 

مشاع
mutual investment fund

صندوق سرمایه گذاری مشاع
mutualism

تعاون گرایی، اصل همیاری و تعاون، طرفداری از 
همیاری و تعاون 

mutuality
کمک متقابل، همیاری، اشتراک 

mutuality of cooperatives
همیاری تعاونی ها

mutuality of interests 
متقابل بودن منافع 

mutualization
تبدیل بــه تعاونی کردن یا شــدن؛ جنبه تعاونی 
مالکیت  تعاون گرایــی؛  تعاونی ســازی،  دادن؛ 

محدود به اعضا 
mutual learning 

یادگیری متقابل
mutual loan association = build-
ing and loan association

شرکت تعاونی وام ساختمان 
mutually-accepted = mutually-
agreed

مرضی الطرفین 
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mutually agreed upon = agree-
able by both parties

مرضی الطرفین، مورد توافق طرفین
mutually dependent

دارای وابستگی متقابل
mutually exclusive

مانعۀ الجمع، ناسازگار 
mutual organization

تشکل همیار، تشــکل تعاون گونه، تشکل متعلق 
به اعضا

mutual potential
ظرفیت متقابل

mutual producers cooperatives 
union

اتحادیه تعاونی های تولید مشاع 
mutual production

تولید مشاع 
mutual relief

آسایش متقابل؛ کمک متقابل؛ امداد متقابل

mutual saving bank
بانک پس انداز همیــاری، بانک پس انداز تعاونی، 

بانک پس انداز مشاع
mutual societies

انجمن های یاری گری، تشکل های همیار
mutual trust

اعتماد متقابل
mutual trust-based relationship

رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل
mystic = mystical

تمثیلی، رمزی، نمادین؛ شهودی، باطنی؛ رمزآمیز؛ 
عرفانی

myth
اسطوره، افســانه؛ وهم، چیز خیالی، رؤیا؛ اساطیر 

]در جمع[
mythical

اساطیری، اسطوره ای؛ موهوم، خیالی، رؤیایی
mythology

اسطوره شناسی



N
naive

ساده لوح، ســاده، بی آالیش، زود باور؛ بی تجربه، 
خام

naked
آشکار، صریح، علنی، بی پرده، بدون پشتوانه؛ غیر 

معوض، فاقد شرایط الزم
naked contract

قرارداد بی پشتوانه، قولنامه؛ عقد غیر معوض
naked debenture 

قرضه فاقد تضمین، قرضه فاقد ضمانت
naked facts

واقعیات محض
naked option

معامله اختیاری ساده 
naked trust 

تولیت ساده 
named

بانام، مشخص، معین 
named bonds

اوراق قرضه بانام، اسناد قرضه بااسم، اسناد بهادار 

بانام
named point

نقطه معین
named policy

بیمه نامه اسمی، بیمه نامه با اسم 
name index

نمایه اسامی، فهرست اسامی 
nameless

بی نام، بی اسم، ناشناس
name tag

کارت شناسایی روی سینه، اتیکت
nano technology = nano tech

فناوری نانو
narcotics

داروهای مخدر، مواد مخدر
narrative description 

توصیف روایی، توصیف روایتی
narrator

راوی، گوینده ماجرا، نقل کننده
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narrow majority
اکثریت ضعیف 

narrow margin
اختالف اندک، تفاوت ناچیز

narrow market
بازار محدود 

narrow-minded
تنگ نظر، محدودنگر 

narrow path = footpath
کوره راه 

nascent entrepreneur
کارآفرین نوپا )و در حال شکوفایی(

nation
ملت، قوم، امت؛ کشور؛ دولت مستقل

national
ملی، همگانی، سراســری؛ کشوری، داخلی؛ تبعه؛ 
اتباع ]در جمع[؛ باالدســتی ]در اسناد و طرح ها 

و ...[
national advisory group (NAG)

گروه مشاوره ملی 
National Agricultural Credit 
Bank

بانک اعتبارات کشاورزی ملی 
National Association of Stock 
Exchanges

اتحادیه سراسری بازار بورس
National Auditing Court

دیوان محاسبات کشور، دیوان عالی محاسبات 
national bank

بانک ملی 
National Bank for Agriculture 
and Rural Development (NAB-
ARD)

بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی ]هند[
National Bank For Rural Devel-
opment

بانک ملی توسعه روستایی 
National Bar Association (NBA)

کانون وکال؛ انجمن حقوقدانان ]ایاالت متحده[
national boundaries

مرز بندی های ملی، مرزهای ملی
national brand

نشان ملی، آرم ملی، برند ملی
national broad-based cooperative

تعاونی فراگیر ملی
National Conference of Coopera-
tives

همایش ملی تعاون، همایش ملی تعاونی ها
National Consultative Aassembly

مجلس شورای ملی 
National Cooperative Bank 
(NCB)
National Cooperative Business 
Association (NCBA)

اتحادیه ملی کسب و کار تعاونی
National Cooperative Chamber 
= National Chamber of Coopera-
tive

اتاق تعاون کشور 
National Cooperative Develop-
ment Corporation

شرکت ملی توسعه تعاونی 
National Cooperative Federation

فدراسیون تعاونی ملی، فدراسیون ملی تعاون 
National Cooperative Fund 

صندوق تعاون کشور 
national cooperative law

قانون ملی تعاون، قانون تعاون کشور
national cooperative policy

سیاست ملی تعاون، خط مشی ملی تعاون 
National Cooperatives’ Head-
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quarters 
سازمان مرکزی تعاون کشور 

national council for cooperative 
training

شورای ملی آموزش های تعاونی 
national council of cooperatives

شورای ملی تعاون، شورای ملی تعاونی ها 
national council of farmers coop-
eratives

شورای ملی تعاونی های کشاورزان 
national currency

پول ملی 
national debt

قرضه ملی، وام ملی 
national development council 

شورای ملی توسعه 
national development fund

صندوق توسعه ملی 
national dividend

بهره ملی، درآمد ملی؛ سود سهام سراسری
national documents

اسناد باالدستی، اسناد ملی
National Farms Loan Associa-
tion (NFLA)

انجمن ملی وام کشاورزی 
National Federation of State Co-
operative Banks (NAFSCOB)

فدراسیون ملی بانک های تعاون ایالتی
national finance

مالیه ملی 
national forum

مجمع ملی 
National General Inspectorate 
Organization

سازمان بازرسی کل کشور 

national giro
نظام حواله ای پستی، جیرو پستی

national government
حکومت ملی، حکومت مرکزی 

national health service
خدمات سالمت ملی؛ خدمات سراسری سالمت

National Health Service
سازمان تأمین اجتماعی 

national health system 
نظام سالمت ملی

national human development 
reports

گزارش های کشوری توسعه انسانی، گزارش های 
توسعه انسانی ملی

national identity
هویت ملی

national innovation system
نظام نوآوری ملی

National Inspection Organiza-
tion

سازمان بازرسی کل کشور 
national insurance

بیمه تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی 
National Insurance Fund

صندوق بیمه ملی 
national interests

منافع ملی، مصالح ملی 
nationalism

ملت گرایــی،  وطن پرســتی،  ملی گرایــی؛ 
استقالل طلبی؛ ناسیونالیزم

nationalist
ملی گرا، ناسیونالیست، استقالل طلب 

nationalist government
حکومت ملی گرا

nationalist state
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دولت ملی گرا
nationality

تابعیت، ملیت 
nationality law

قانون تابعیت
nationalization

ملی کردن، ملی ســازی؛ به تابعیت پذیرفتن؛ سلب 
مالکیت خصوصی 

nationalized
ملی شده؛ به تابعیت پذیرفته شده 

nationalized companies
شرکت های ملی )شده(

nationalized industry
صنعت ملی )شده(

national-level
رده ملی، سطح ملی، ملی، سراسری، کشوری

national-level cooperative federa-
tion

فدراســیون تعاونی رده ملی، فدراســیون تعاونی 
سراسری، فدراسیون ملی تعاون

National Master Plan for Science 
and Education 

نقشه جامع علمی و آموزشی کشور 
national ownership

مالکیت ملی 
national policy for cooperative 
sector 

سیاست کالن بخش تعاون 
national poverty line

خط فقر ملی، خط فقر کشوری 
national roadmap

نقشه راه ملی، ره نگار ملی
nationals

اتباع 
national saving bank

بانــک پس انداز ملی، بانک پس انداز سراســری، 
بانک پس انداز کشوری

national scale= national level
ســطح ملی، تراز ملی، مقیاس ملی، کشــوری، 

سراسری
National Science Master Plan

نقشه جامع علمی کشور
national security exchange

بازار اوراق بهادار ملی 
National Society of Agricultural 
Expertized Authorities 

مجمع )ملی( خبرگان کشاورزی 
national sovereignty

حاکمیت ملی 
national spatial planning 

آمایش ســرزمینی  برنامه ریــزی مکانی ملــی، 
سراسری

National Standard Organization 
سازمان ملی استاندارد 

national standards
استانداردهای ملی 

National Supreme Court
دیوان عالی کشور 

national treasury
خزانه داری کل 

National Union of Farmers
اتحادیه سراســری  اتحادیــه ملی کشــاورزان، 

کشاورزان
national unity

وحدت ملی 
national wealth 

ثروت ملی 
national workshop

کارگاه ملی 
national youth award



  naturalist 601

جایزه ملی جوانان 
national youth policy

سیاست ملی جوانان
national youth seminar

سمینار ملی جوانان
nationhood

ملیت، ملی گرایی
nation-state

دولت ـ ملت ]کشــوری که از یــک قوم یا ملت 
تشکیل شده باشد[، دولت ملی 

nation-wide census
سرشماری سراسری، سرشماری ملی 

nationwide = nation-wide
سراسری، ملی، کشوری، سراسر کشور، در سطح 

کشور، در سرتاسر کشور
native

بومی، محلی؛ اهل؛ اصیل، ذاتی؛ اهالی )محل( 
native labor

نیروی کار بومی یا محلی، نیروی کار داخلی 
native land = native country

میهن، وطن، زادبوم
native right

حق آب و گل
native soil 

زادگاه، زادبوم 
nativism

بومی گرایی
natural

طبیعی، ذاتی، فطری؛ حقیقی؛ عادی، معمولی
natural and legal persons 

اشخاص حقیقی و حقوقی 
natural assets

دارایی های طبیعی، دارایی های حقیقی
natural capital

سرمایه طبیعی

natural catastrophe 
بالی طبیعی، فاجعه طبیعی 

natural childbirth = natural 
delivery 

زایمان طبیعی 
natural conservation 

حفاظت از طبیعــت؛ حفاظت طبیعی، حفظ منابع 
طبیعی

natural deposit
سپرده طبیعی؛ سپرده عادی

natural disasters
بالیای طبیعی، حوادث طبیعی، حوادث قهری

natural easement
حق ارتفاق طبیعی

natural environment
محیط طبیعی

natural events
حوادث طبیعی، رخدادهای طبیعی، سوانح طبیعی
natural extension

گسترش طبیعی، ترویج و گسترش ذاتی
natural fertilizer 

کود طبیعی 
natural fields

عرصه های طبیعی 
natural forest land 

جنگل طبیعی، اراضی جنگلی طبیعی
natural group

گروه طبیعی 
natural interest
عالقه ذاتی، نفع ذاتی؛ بهره طبیعی، بهره عادی

naturalism
طبیعت گرایی، فلسفه اصالت طبیعت 

naturalist 
اصالــت طبیعت،  پیرو  طبیعــی دان،  طبیعت گرا، 

طبیعت مدار؛ طبیعیون ]در جمع[؛ ناتورالیست 
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naturalistic research 
پژوهش طبیعت گرایانه 

naturalization
بومی سازی، انطباق سازی با شرایط محلی؛ کسب 
تابعیــت، اعطای تابعیت؛ بومــی کردن، بومی 

شدن
naturalization of technology

بومی سازی فناوری، بومی کردن فناوری 
naturalization papers

اسناد تابعیت، اسناد قبول تابعیت
naturalized immigrants

مهاجرانی که به تابعیت کشــور جدید درآمده اند، 
مهاجران جدیدالتابعیت

natural law
قانون طبیعت؛ اصول و قوانین طبیعی ]در جمع[

natural limits
محدودیت های طبیعی

natural monopoly
انحصار طبیعی

natural mortality 
مرگ و میر طبیعی

natural obligation
تعهد قهری و طبیعی

natural participation 
مشارکت طبیعی، مشارکت ذاتی

natural person
شخص حقیقی 

natural pressure
فشار طبیعی

natural products
فراورده های طبیعی، محصوالت طبیعی

natural rate
نرخ طبیعی، حد و اندازه طبیعی

natural rate of interest
نرخ طبیعی بهره، نرخ عــادی بهره، نرخ معمول 

بهره 
natural resource-based indus-
tries

صنایع مبتنی بر منابع طبیعی 
natural resource conservation

حفاظت از منابــع طبیعی، حفــظ منابع طبیعی، 
حفظ و نگهداری منابع طبیعی، صیانت از منابع 

طبیعی
natural resource extension

ترویج منابع طبیعی 
natural rights

حقوق طبیعی، حقوق ابتدایی 
natural risks

مخاطرات طبیعی
natural selection

بهگزینی طبیعی، انتخاب طبیعی
natural tourism 

گردشگری طبیعی، طبیعت گردی
natural wastage

کاهش طبیعــی )در تعداد کارکنان(، تحلیل رفتن 
طبیعی )نیروی انسانی( 

nature
طبیعت؛ ماهیت، ذات، سرشت؛ ویژگی، خصلت

nature and direction
ماهیت و جهت، ماهیت و مسیر

nature conservancy
حفظ طبیعت، حفظ محیط زیست 

nature reserve
منطقه حفاظت شده 

navigation laws
مجموعه قوانین دریایی، قوانین دریانوردی 

nay
رأی منفی

naysay
رأی منفی دادن 
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near capacity
نزدیک به ظرفیت )کامل(

near east
خاور نزدیک

nearly
تقریبًا، حدوداً، کمابیش

nearly-closed
نیمه تعطیل

nearly poor
تقریبًا فقیر، نسبتًا فقیر

near money
شبه پول

nearness
نزدیکی، قرابت، شباهت 

near-term market
بازار کوتاه مدت 

necessarily 
ضرورتًا، الزامًا، لزومًا؛ ناچار، ناگریز، الجرم

necessary
الزامی، اجتناب ناپذیر، ضروری، واجب، بایســته، 

الزم 
necessary action

اقدام الزم، اقدام ضروری، اقدام بایسته
necessary actions

اقدامات عملی ضروری
necessary arrangements

ترتیبات الزم، تدابیر الزم، تمهیدات الزم 
necessary condition

شرط الزم، شرط ضروری
necessary parties 

طرف های اصلی دعوی
necessary producers 

تشریفات قانونی، تشریفات ضروری 
necessity

ضرورت، لزوم، اقتضا

need
نیاز، احتیاج، حاجت؛ نیاز داشتن، نیازمند بودن 

need-based
مبتنی بر نیاز، بنا به نیاز 

need for autonomy
نیاز به خودگردانی )و استقالل عمل(

needless
بی فایده، بی مورد، غیر ضروری، غیر ضرور

needle work
خیاطی، گلدوزی، سوزن دوزی

need of achievement
توفیق طلبی، نیاز به پیشرفت

needs analysis
تحلیل نیازها، نیازسنجی، نیازکاوی

needs-assessment
نیازسنجی 

needs-assessment stage
مرحله نیازسنجی

needs-drive-incentive model 
الگوی نیاز ـ سائق ـ مشوق 

needs identification 
شناسایی نیازها، تشخیص نیازها، نیازیابی

needs meeting 
تأمین نیازها، ارضای نیازها، تأمین حاجات

needs provision = needs supply 
تأمین نیازها

needy
نیازمند، محتاج، تهیدست، تنگدست 

negate 
انکار کــردن، نفی کردن؛ بی اثــر کردن، خنثی 

کردن
negative 

منفی؛ ســلبی؛ نپذیرفتن، رد کردن؛ ناخوشــایند، 
نامطلوب

negative amortization
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استهالک منفی )دین یا وام(
negative case sampling

نمونه گیری از موارد منفی 
negative cash flow

جریان نقدینگی منفی، جریان منفی نقدینگی
negative correlation 

همبستگی منفی 
negative definition

تعریف سلبی 
negative equity

سرمایه سهمی منفی 
negative externalities

مضرات ناشــی از تأثیر عوامــل بیرونی، تأثیرات 
منفی عوامل بیرونی

negative growth
رشد منفی 

negative impacts
تأثیرات منفی، اثرات منفی

negative income tax
مالیات بر درآمد منفی 

negative interest rate 
نرخ بهره منفی 

negative investment
از مایه خرج کردن، سرمایه گذاری منفی 

negative pledge
وثیقه سلبی

negative reinforcement 
تقویت منفی 

negative saving
از مایه خرج کردن، از جیب خوردن

negative taxation
مالیات بندی منفی، مالیات منفی 

negative trade balance
کسری موازنه تجاری، تراز تجاری منفی 

negative vote = no vote

رأی منفی، رأی مخالف
negativism

منفی گرایی 
neglect 

نادیده گرفتن، بی توجهی کردن، کوتاهی کردن؛ 
محــل نگذاشــتن، بی اعتنایی کــردن؛ زیرپا 

گذاشتن؛ مسامحه، سهل انگاری 
neglected

فرامــوش شــده، محروم؛ مــورد بی مهــری یا 
بی توجهی قرارگرفته، نادیده گرفته شده، مغفول 

مانده، مورد غفلت واقع شده 
negligence

ســهل انگاری، قصــور، غفلــت، بی توجهی، بی 
احتیاطی، اهمال کاری، مسامحه، نادیده انگاری، 

بی مباالتی، کوتاهی، تسامح
negligence clause

شرط اهمال کاری، قید اهمال کاری ]در قرارداد[
negligence of duties

اهمال در انجام وظایــف، کوتاهی در انجام امور 
محوله 

negligent
بی مباالت، بی احتیاط، مســامحه کار؛ راحت و بی 

خیال، سهل انگار
negligent entrustment

بی مباالتــی در واگذاری مســئولیت، کوتاهی یا 
قصور در تفویض مسئولیت

negligently
غیــر عمــدی، ناآگاهانه، ناخواســته، از روی بی 

احتیاطی
negligible 
قابل اغماض، قابل چشم پوشی، بی اهمیت، ناچیز
negotiability

معامله پذیری، قابلیت داد و ســتد، قابلیت معامله؛ 
انتقال پذیری

negotiable
قابــل انتقال، منقــول؛ قابل مذاکــره و معامله؛ 
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نقدکردنی، قابل نقد شدن
negotiable bills

بروات قابل معامله 
negotiable certificates

مجوزهای قابل واگذاری یا قابل انتقال 
negotiable check

چک قابل انتقال
negotiable copy

نسخه اصلی 
negotiable instrument = negotia-
ble document 

ســند قابل انتقال، سند قابل معامله، سند در وجه 
حامل

negotiable loan
وام قابل انتقال

negotiable papers
اسناد قابل داد و ستد، اسناد قابل واگذاری

negotiable securities
اوراق بهادار قابل انتقال یا قابل معامله 

negotiate 
مذاکره کردن، معامله کردن؛ واگذار کردن، انتقال 

دادن
negotiated

توافقی، مورد توافق، مورد مذاکره 
negotiated document 

سند توافقی
negotiated grants

اعتبارات توافقی، کمک های توافقی 
negotiated purchase

خرید مورد توافق، خرید توافقی
negotiating bank

بانک معامله کننده اسناد 
negotiation

انتقال،  مذاکره، گفتگو؛ چانه زنی؛ معاملــه برات؛ 
واگذاری

negotiation of documents
مبادله اسناد، انتقال اسناد، واگذاری اسناد

negotiator
مذاکره کننده؛ طرف معامله؛ انتقال دهنده، معامله 

کننده
neighborhood 

محل، محله؛ اهل محله، کــوی و برزن؛ حوالی، 
حول و حوش؛ ناحیه؛ همسایگی، همجواری

neighborhood associations
تشکل های محله ای، انجمن های محالتی

neighborhood clubs
باشگاه های محله ای، باشگاه های محالت

neighborhood cooperatives
تعاونی های محله ای، تعاونی های کوچه و محله، 

تعاونی های کوی و برزن
neighborhood council

شورای محله؛ شوراهای محله ]در جمع[
neighborhood guild 
محل اجتماع اهل محل، محل تجمع اهالی محل
neighborhood network

شبکه محله ای
neighborhood watch

نگهبان محله، نگهبانی محله
neighboring

همجوار، مجاور، نزدیک، همســایگی، پیرامونی، 
پیرامون

neighboring regions
مناطق پیرامونی، مناطق همجوار

neighbor states = nighbouring 
states

دولت های همجوار، دوول همجوار
nem con

به اتفاق آرا، متفقًا، بدون هیچ مخالفتی
neoclassical growth theory
نظریه رشد نئوکالسیک، نظریه نئوکالسیکی رشد
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neoclassical school
مکتب نئوکالسیک، مکتب نوکالسیک

neoclassical theory of value
نظریه نئوکالســیکی ارزشــی، نظریه ارزشی در 

مکتب نوکالسیک
neoclassic = neoclassical

نوکالسیک، نئوکالسیک
neocolonialism

استعمار نو، استعمارگرایی به سبک جدید
neocorporatism

صنف گرایی نوین
neo-functionalism 

نوکارکردگرایی
neo-imperialism

امپریالیسم جدید
neo-institutional theory

نظریه نونهادی
neo-liberalism

مکتــب جدید اصالــت آزادی، نولیبرالیســم، نئو 
لیبرالیسم، نوآزاداندیشی

neoplatonism
مکتب نو افالطونی

nepotism
رفیق بازی، پارتی بــازی، حاکمیت روابط به جای 

ضوابط، رابطه بازی
net 

خالــص، خرج دررفته، ویژه؛ محــض، ناب؛ تور، 
توری؛ صید کردن با تور؛ شبکه

net advantages
مزایای خالص، مزایای ویژه، امتیازات ویژه 

net asset
دارایی خالص، دارایی ویژه 

net asset value 
خالص ارزش دارایی 

net back system

روش خرج در رفته
net benefit

سود خالص، سود ویژه 
net book amount

مبلغ خالص دفتری
net borrowed reserves

اندوخته های وام های خالص
net capital formation

خالص تشکیل سرمایه 
net cash flow

خالص جریان نقدی
net change 

تغییر قیمت )سهام و اوراق بهادار(
net cumulative allocation

خالص تخصیص انباشتی 
net current assets 

خالص دارایی های جاری 
net cycle time

فاصله زمانی خرید و فروش یک کاال 
net debts

دیون خالص، بدهی خالص
net domestic product (NDP)

تولید خالص داخلی، محصول خالص داخلی
net earnings of management

عوایدی خالص ناشــی از اعمال مدیریت، عواید 
خاص مدیریت

net economy
اقتصاد خالص، اقتصاد محض

net freight
کرایه خالص، کرایه بار خالص

net income
درآمد خالص

net inflow
ورودی خالص )نقدینگی(

net interest
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بهره خالص
net interest cost

خالص هزینه بهره 
net interest margin

درصد سود خالص، حاشیه سود خالص
net investment

سرمایه گذاری خالص، سرمایه گذاری محض
net invoice values

هزینه خالص صورت حساب
net loss

زیان خالص
net margin

درصد ســود خالص، ســود خالص، حاشیه سود 
خالص

net monetary liabilities
بدهی های پولی خالص، خالص دیون مالی

net national outlay
هزینه ملی خالص

net national product (NNP)
تولید خالص ملی، محصول خالص ملی

net option
حق انتخاب صریح 

net outflow 
خروجی خالص )نقدینگی(

net output
بازداده خالص، محصول خالص

net position
وضع روشن و مشخص

net present value
ارزش ویــژه جاری، ارزش خالــص فعلی، ارزش 

ویژه فعلی
net proceeds

عواید خالص، خالص عایدی 
net proceeds of sale

عواید خالص از محل فروش

net product
محصول خالص

net profit
سود خالص، سود ویژه 

net profit distribution
توزیع سود خالص، تقسیم سود خالص

net profit margin
مابه التفاوت سود خالص، حاشیه سود خالص

net result
نتیجه نهایی

net return = net yield
بازده خالص، بازدهی خالص

net sales
فروش خالص

net surplus
سود مازاد خالص؛ مازاد خالص

net weight
وزن خالص

network
شبکه 

network analysis
تحلیل شبکه)ای(

network design
طراحی شبکه 

networked
شــبکه ای، سرتاسری، به هم پیوســته، سراسری، 

دارای اتصال شبکه ای
networked economy

اقتصاد شبکه ای
networked interaction 

تعامل شبکه ای
networking

شبکه ســازی، ایجاد شــبکه، فعالیت شــبکه ای، 
همکاری شبکه ای

network marketing
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بازاریابی شبکه ای
network of business angels

شبکه فرشتگان کسب و کار
network of consultants

شبکه مشاوران 
network of support

شبکه پشتیبانی 
network planning

برنامه ریزی شبکه )ای( 
network planning and analysis

برنامه ریزی و تحلیل شبکه )ای(
network society

جامعه شبکه ای
network thinking

تفکر شبکه ای
net worth

ارزش ویژه، ارزش خالص
net yield

عملکرد خالص، بازده خالص، عملکرد ویژه
neutral
بی طرف، بی طرفانه، موضع بی طرف؛ خنثی، بی اثر
neutralism

سیاست عدم تعهد، سیاست بی طرفی 
neutralist

طرفــدار سیاســت بی طرفی، طرفدار سیاســت 
عدم تعهد 

neutrality
بی طرفی

neutrality of money
بی اثری پول 

neutralization
خنثی ســازی، بی طرف ســازی، اتخاذ سیاســت 

بی طرفی
never-never land

سرزمین آرزوها؛ ناکجاآباد

New Age
عصر پس گشت، عصر گریز از تجدد و گرایش به 

سنت؛ عصر جدید
new-built = newly-built

تازه ساز، نوساز
new colonialism

استعمار نو
newcomer = new-comer

تازه وارد، نووارد، تازه رسیده، جدیدالورود
New Commonwealth

مستعمرات جدید انگلیس
new deal

برنامه جدید اصالحــات )اجتماعی و اقتصادی(؛ 
طرح جدید؛ توافق جدید؛ معامله جدید

new economic order
نظم نوین اقتصادی

new entrants
تازه واردها، افراد تازه وارد، افراد جدید الورود

new generation
نسل جدید، نسل نو؛ نسل های جدید ]در جمع[

new generation agricultural co-
operatives (NGACs)

تعاونی های کشاورزی نسل جدید 
new generation cooperative 
(NGC)

تعاونی نسل جدید، تعاونی نسل نو
new generation cooperatives 
(NGCs)

تعاونی های نسل جدید 
new generation cooperators

تعاونگران نســل جدید، اعضای تعاونی های نسل 
جدید 

new generation workers coopera-
tives

تعاونی های کارگری نسل جدید 
new issue



 new wave cooperatives 609

انتشار سهام جدید؛ موضوع جدید؛ مقوله تازه
newly-developed
جدیداً توسعه یافته، تازه توسعه یافته؛ تازه شکل گرفته
newly-developing countries

کشورهای جدیداً در حال توسعه
newly-emerged

نوظهور، نوپدید، نوآیند
newly-emerging economies

نوآینــد،  اقتصادهــای  نوظهــور،  اقتصادهــای 
اقتصادهای نوپدید

newly-emerging enterprises
بنگاه های اقتصادی نوظهور، بنگاه های نوپدید 

newly-established cooperative
تعاونی جدیدالتأسیس، شرکت تعاونی تازه تأسیس
newly-formed = newly-estab-
lished

جدیدالتأسیس، تازه تشکیل، تازه تأسیس 
new member selection criteria 

مالک های انتخاب عضو جدید 
newness

تازگی، نو بودن، جدید بودن
new rich = newly-riched
تازه به دوران رسیده، نوثروتمند، نوکیسه، نودولت
news 

خبر، اخبــار، خبرها؛ تازه ها، خبرهای تازه؛ خبری؛ 
موضوع خبر، سوژه جالب )برای خبر(

news agency
خبرگزاری، آژانس خبری، بنگاه خبرپراکنی

news-boy = news-vendor
روزنامه فروش

news conference
نشست خبری، کنفرانس مطبوعاتی 

news flash
خبر فوق العاده؛ خبر کوتاه؛ اطالعیه 

newsletter

خبرنامه، بولتن خبری 
news media

رسانه های خبری 
newsmonger

شایعه ساز، شایعه درست کن، شایعه پرداز 
newspapers

روزنامه ها، جراید 
news-sheet

خبرنامه
news-stand

دکه روزنامه فروشی، بســاط کتاب فروشی، بساط 
روزنامه فروشی

news-vendor
روزنامه فروش

newsworthy
دارای ارزش خبــری؛ جالب توجــه، مهم؛ ارزش 

شنیدن داشتن 
new technology-based firms

مؤسسات  فناوری محور؛  تازه تأسیس  شرکت های 
مبتنی بر فناوری های جدید

new trade theory
نظریه جدید تجارت 

new trial
اعاده دادرسی

new unionism
اتحادیه گرایی نوین 

new venture 
کسب و کار )جسورانه( جدید 

new venture creation
خلــق کســب و کار جدید، ایجاد کســب و کار 

جسورانه جدید
new wave

موج نو
new wave cooperatives

تعاونی های موج نو



610  New World

New World
قاره جدید، قاره آمریکا، ینگه دنیا

new world order
نظم نوین جهانی 

new world system
نظام نوین جهانی 

next
بعدی، آینده، بعد؛ بغلی، بغل دســت، کناری؛ بعداً، 

دفعه بعد؛ در درجه دوم
next-best

تقریبــًا بهترین، نزدیک به بهتریــن، دومین )به 
لحاظ کیفیت(

next friend
قیم، سرپرست 

next-in-first-out (NIFO)
اولین صادره از وارده آتی

next settlement
تسویه بعدی 

next to nothing
تقریبًا مفت و مجانی، در حد رایگان

nexus
کانون، شبکه ارتباطی، ارتباط؛ رشته پیوند 

NGO
سازمان غیر دولتی، تشــکل غیر دولتی، سازمان 
مردم نهاد؛ سازمان های غیر دولتی، تشکل های 

]NGOs :مردم نهاد ]در جمع
niche market

جاویــژه بــازار، بــازار محصوالت خــاص، بازار 
محصوالت ویژه

niche marketing
جاویژه بازاریابی، ویژه فروشــی، بازاریابی خاص، 
بازاریابی کاالهای خــاص ]با هدف قرار دادن 

یک بخش خاص[
night safe

باجه شبانه بانک، باجه شب
night school

مدرسه شبانه 
night-shelter

اقامتگاه شبانه بینوایان 
night shift

نوبت کار شب، شیفت شب
night soil

کود انسانی 
night-watch

نگهبانی شب، کشیک شب، نگهبان شب
night-watchman

نگهبان شب
night work

شب کاری، کار شبانه 
nihilism

پوچ انگاری، پوچ گرایی، نیهیلیسم
nil

هیچ، صفر، پوچ
nine-to-five job

کار تمام وقت، شغل تمام وقت
nobelist

برنده جایزه نوبل
Nobel Prize

جایزه نوبل 
nobility of the origin

اصالت )خانوادگی( 
noble 

نجیب زاده، اشراف زاده، اعیان زاده؛ اصیل، بااصالت؛ 
شــریف، درســت کار، بزرگ منــش، بلندطبع، 

بلندنظر؛ شکوهمند، عالی
nobleman

اصل  اصیل،  بزرگ منش،  نجیب زاده،  اشراف زاده، 
و نسب دار

no-cost capital
سرمایه بی هزینه

no effect (NE)
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بدون محل، بدون پشتوانه، بی محل ]چک[
no legal ban

عدم ممنوعیت قانونی 
no legal ban clause

شرط عدم ممنوعیت قانونی 
no legal restraint clause

شرط عدم منع قانونی 
no-load fund

صندوق وجوه بی هزینه 
no-lockout clause

شرط عدم تعطیل اجباری 
nomad

چادرنشین، کوچ نشین، ایل نشین، ایلیاتی 
nomad community
جامعه کوچ رو، جامعه کوچ نشین، جامعه چادرنشین
nomadic

عشایری، کوچ نشینی، ایلیاتی 
nomadic life

زندگی کوچ نشینی، زندگی عشایری 
nomadic people = nomads

کوچ نشینان، عشایر
nomadism

صحرانشــینی،  کوچ نشــینی،  چادرنشــینی، 
بادیه نشینی، کوچ گری

nomads
عشایر، کوچ نشینان

nomenclature
روش نام گذاری، نام گذاری؛ تعیین مشخصات 

nominal
اسمی، صوری، نمادین

nominal account
حساب اسمی

nominal book value
قیمت اسمی دفتری

nominal capital

سرمایه اسمی 
nominal cooperatives

تعاونی های اسمی، تعاونی های صوری
nominal cost

هزینه اسمی، هزینه صوری 
nominal damage 

خسارت صوری، خسارت نمادین 
nominal element

عنصر اسمی، مؤلفه اسمی، عنصر نمادین
nominal interest

بهره اسمی 
nominal interest rate

نرخ بهره اسمی، نرخ بهره رسمی 
nominalism

فلسفه صوری؛ اسم گرایی، نام گرایی
nominalist

طرفدار فلسفه صوری؛ اسم گرا، نام گرا
nominal ledger

دفتر کل حساب های عمومی 
nominal list

فهرست اسامی )سهامداران یا اعضا(
nominal member = associate 
member

عضو اسمی، عضو وابسته 
nominal participation 

مشارکت صوری
nominal partner

شریک اسمی، شریک صوری
nominal price

بهای اسمی، قیمت اسمی
nominal scale

مقیاس اسمی، مقیاس صوری 
nominal value = par value

ارزش اسمی، بهای اسمی
nominal wage = money wage
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مزد اسمی، مزد پولی
nominate 

نامــزد کردن، معرفــی کردن، پیشــنهاد کردن؛ 
منصوب کردن، گماردن 

nominated
انتصابی، منصوب شده، تعیین شده 

nominated bank
بانک تعیین شده 

nominated member
عضو انتصابی، عضو منتصب

nomination
معرفــی نامزد، معرفی کاندیــدا؛ انتصاب، تعیین؛ 

نام گذاری 
nominee

نامزد، کاندیدا؛ فرد پیشنهاد شده؛ صاحب اسمی یا 
صوری، مالک اسمی ]بازرگانی، سهام، حساب[
nominee shareholders = nominee 
stockholders

سهامداران صوری، سهامداران بدلی 
non-acceptance

نکول، عدم پذیرش
non-accumulative

غیر تجمعی، غیر تمرکزی
non-adopters

ناپذیران، ناپذیرندگان
nonage

صغر سن 
non-agricultural employment

اشتغال غیر کشاورزی
non-agricultural non-credit co-
operative (NANCC)

تعاونی غیر اعتباری غیر کشاورزی
non-aligned countries
کشورهای غیر متعهد، کشورهای عضو عدم تعهد
Non-Aligned Movement (NAM)

جنبش عدم تعهد، جنبش غیر متعهدها، نم
non-alignment 

عدم تعهد 
non-appearance 

عدم حضور، غیبت
non-applicability 

غیر قابل اعمال بودن، عدم قابلیت کاربرد
non-applicable 

غیر قابل کاربرد، غیر قابل اعمال، غیر قابل اجرا؛ 
مصداق نداشتن

non-application
عدم اعمال، عدم کاربرد، عدم استعمال

non-attendance 
غیبت، عدم حضور 

non-bank
غیر بانکی 

non-bank institutions
نهادهای غیر بانکی، موسسات غیر بانکی

non-book materials
مطالب خارج از کتاب، مطالب یا مواد غیر کتابی 
non-borrowed

غیر استقراضی 
non-borrowing

قرض غیر بانکی 
non-business

غیر تجاری؛ غیر کاری، غیر ارادی
non-business day

روز تعطیل، روز غیر کاری، روز غیر اداری 
non-cash

غیر نقدی 
non-cash contribution
سهم الشرکه غیر نقدی، سهم یا کمک غیر نقدی 
non-cash costs

هزینه های غیر نقدی 
non-cash items
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اقالم غیر نقدی
non-cash shares

سهام غیر نقدی
non-clearing

غیر تهاتری 
non-committed

غیر متعهد، غیر ملزم
non-competing groups

گروه های غیر رقیب
non-compliance

عدم انطباق، ناهمخوانی، عدم همخوانی
non-confidence vote

رأی عدم اعتماد 
non-conformist

غیــر متعارف، خاص، متفاوت با بقیه، ناســازگار، 
ناهمساز

nonconformity
نامتعارف  ناهماهنگی؛  ناهمرنگــی،  ناهمخوانی، 

بودن 
non-consumptive use

کاربری غیر مصرفی، استفاده غیر مصرفی 
non-contribution clause

شرط عدم مشارکت، شرط سهم بری کامل؛ شرط 
عدم شمول 

non-contributory
غیر مشارکتی، غیر حصه ای 

non-contributory pension scheme
صنــدوق بازنشســتگی غیــر مشــارکتی، طرح 

مستمری غیر مشارکتی
non-convertible

غیر قابل تبدیل 
non-cooperation

عدم همکاری، عدم تعاون، عدم یاریگری، خارج 
از حیطه همکاری

non-cooperative 

خــارج از حیطه تعاونی، خارج از حوزه تعاون؛ غیر 
مشارکتی، غیر یاری گرایانه

non-cooperative alternatives
راهکارهای غیر تعاونی 

non-cooperative channels
شبکه های غیر تعاونی، مجاری یا کانال های غیر 

تعاونی 
non-cooperative sector

بخش غیر تعاونی 
non-cooperative sources

منابع خارج از بخش تعاون، منابع غیر تعاونی 
non-core activity

فعالیت غیر اصلی، فعالیت جنبی
non-core services

خدمات جنبی
non-corporate

غیر شرکتی؛ غیر جمعی؛ غیر صنفی
non-credit services

خدمات غیر اعتباری 
non-criminal fine

جریمه غیر کیفری
non-cumulative

غیر انباشته، غیر تراکمی 
non-current

غیر جاری
non-declaration of workers 

اخفای کارگران 
non-delegated

تفویض نشده، واگذار نشده
non-delivery

عدم تحویل، عدم تسلیم، عدم ارائه 
non-democratic

خالف اصول مردم ســاالری یا آزادی خواهی، غیر 
مردمی، غیر دموکراتیک 

non-depository
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سپرده ناپذیر، غیر سپرده پذیر
non-disclosure 

کتمان، عدم افشا، اخفا
non-discretionary trust

شرکت امانی غیر مختار
non-discrimination

عدم تبعیض
non-discrimination laws

قوانین غیر تبعیض آمیز
non-discrimination principle

اصل عدم تبعیض
non-discriminatory

غیر تبعیض آمیز 
non-distribution of reserves

عدم تقسیم یا توزیع ذخایر قانونی 
non-distributive justice 

عدالت غیر توزیعی 
non-dividable reserves

ذخایر غیر قابل تقسیم 
non-divisible

غیر قابل تقسیم، غیر قابل افراز، غیر قابل تفکیک، 
افراز ناپذیر، تفکیک ناپذیر

non-divisible credit
اعتبار تقسیم ناپذیر

non-durable goods
کاالهای بی دوام، کاالهای مصرفی 

non-dutiable = nondutiable
بدون عوارض گمرکی، دوتی فری

non-duty-bound member
عضو غیر موظف 

non-economic
غیر اقتصادی، غیر مقرون به صرفه، فاقد صرفه، 

بدون صرفه 
non-electrified village

روستای فاقد برق، دهکده بدون برق

non-emotional
غیر احساسی، غیر عاطفی 

non-empirical 
غیر تجربی 

non-employment
بیکاری خودخواسته؛ بدون کار، عدم اشتغال 

non-enforcement of law
عدم اجرای قانون 

non-enjoyment 
عدم انتفاع، عدم تمتع، عدم بهره مندی

non-excludability
عدم استثناپذیری، استثناناپذیری

non-exclusive agency
نماینده غیر انحصاری 

non-executive directors
مدیران غیر موظف؛ مدیران غیر اجرایی

non-existence 
فقدان، نبود، عدم وجود 

non-experimental
غیر تجربی، غیر آزمایشی

non-exploitative
غیر استثمارگرایانه، عاری از بهره کشی

non-extension
غیر ترویجی 

non-factor services
خدمات غیر عامل 

non-farm
غیر کشاورزی، غیر زراعی، غیر مزرعه ای 

non-farmers
غیر کشاورزان، افراد غیر کشاورز 

non-farming
غیر زراعی، غیر کشاورزی 

non-farm jobs
مشاغل غیر زراعی، مشاغل غیر کشاورزی 

non-farm occupation
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پیشه غیر زراعی، حرفه غیر کشاورزی؛ شغل خارج 
از مزرعه

non-farm people
افراد غیر کشاورز، غیر کشاورزان 

non-farm production
تولیدات غیر زراعی، تولیدات غیر مزرعه ای 

non-farm sector
بخش غیر کشاورزی، بخش غیر مزرعه ای 

non-feasance
قصــور، کوتاهی )در انجام تکلیــف(، عدم ایفای 

تعهد یا وظیفه 
non-financial 

غیر مالی
non-financial cooperatives

تعاونی های غیر مالی 
non-financial incentives

مشوق های غیر مالی
non-forfeiture clause

شرط تمدید خود به خود
non-formal education

آموزش آزاد، آموزش غیر مدرسه ای، آموزش غیر 
رسمی 

non-for-profit = not-for-profit = 
non-profit

غیر انتفاعی
non-for-profit sector

بخش غیر انتفاعی
non-fulfilment

عدم اجرا، عدم تحقق
non-functional 

غیر کارکردی، بی کارکردی؛ غیر تابعی
nongoing product

کم مشــتری،  محصول  کم فــروش،  محصــول 
محصول کم طرفدار

non-governmental

غیر دولتی، غیر حکومتی، غیر وابســته به دولت 
یا حکومت

non-governmental organizations 
(NGOs)

ســازمان های غیر دولتی، تشکل های غیر دولتی، 
تشکل های مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد

non-government organization 
(NGO)

سازمان غیر وابسته به دولت، سازمان غیر دولتی، 
تشکل غیر دولتی، سازمان مردم نهاد

non-human
غیر انسان؛ غیر انسانی؛ غیر طبیعی 

non-installment credit
اعتبار غیر اقساطی

non-institutional
غیر نهادی، غیر تشکیالتی، غیر سازمانی

non-insurable
بیمه ناپذیر، غیر قابل بیمه 

non-interest bearing account
حساب بدون بهره، حساب قرض الحسنه

non-interference clause of civil 
servants

شرط منع مداخله کارکنان دولت
non-interference = non-interven-
tion
عدم مداخله، عدم دخالت، عدم ورود، منع مداخله
non-intervention 

عدم مداخله، عدم ورود
non-intervention clause 

شرط عدم مداخله، شرط منع مداخله
non-juridical acts

اقدامات غیر قضایی، اقدامات غیر حقوقی
non-jury case 

محاکمه بدون حضور هیأت منصفه 
non-labor income
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درآمد غیر کاری
non-ledger asset

دارایی غیر دفتری 
non-lender

وام دهنده غیر از بانک، وام دهنده غیر بانکی
non-liability clause

قید عدم مسئولیت، شرط عدم مسئولیت 
nonlinear = non-linear

غیر خطی
nonliner correlation

همبستگی غیر خطی
non-litigant case

دعوای غیر حقوقی، دعوای غیر قضایی 
non-local

غیر محلی
non-localized

غیر محلی شده، از حالت محلی خارج شده 
non-management board mem-
bers

اعضای غیر عضو هیأت مدیره 
non-manager

غیر مدیر؛ افراد یا اعضای غیر مدیر ]در جمع[
non-manufacturing costs

هزینه های غیر تولیدی 
non-manufacturing industries

صنایع غیر تبدیلی 
non-material culture

فرهنگ غیر مادی 
non-member
غیر عضو، فرد غیر عضو؛ افراد غیر عضو ]در جمع[
non-member depository institute

مؤسسه سپرده پذیر غیر عضو، مؤسسه سپرده پذیر 
از افراد غیر عضو 

non-member patron
مشتری )دائمی( غیر عضو 

non-membership in similar coop-
erative

عدم عضویت در تعاونی مشابه 
non-monetary

غیر پولی 
non-monetary exchanges

مبادالت غیر پولی 
non-monetary liabilities

تعهدات غیر پولی 
non-monetary relief 

جبران خسارت غیر مالی 
non-monetized sector

بخش غیر پولی 
non-negotiable

غیر قابل انتقال، غیر قابل نقل و انتقال؛ غیر قابل 
مذاکره 

non-negotiable copy
رونوشت، نسخه رونوشت 

non-negotiable instrument 
سند غیر قابل انتقال 

non-negotiable loan
وام غیر قابل انتقال 

non-notification loan
وام بدون اخطاریه 

non-objective
غیر عینی

non-observance
عدم رعایت، عدم مراعات

non-operating assets
دارایی های غیر فعال، دارایی های راکد 

non-operating expenditures
هزینه های غیر عملیاتی 

non-operating gain and loss
سود و زیان غیر عملیاتی 

non-operating income
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درآمد اتفاقی 
non-overlapping

همپوشــانی،  عــدم  نامتداخــل؛  ناهمپــوش، 
ناهمپوشانی؛ عدم تداخل

non-participant observation
مشاهده غیر مشــارکتی، مشاهده بدون مشارکت 

یا دخالت محقق
non-participant observer 

ناظر یا مشاهده گر بی طرف ]در تحقیقات[ 
nonparticipating policy

بیمه نامه عدم مشارکت در خطر 
non-participating preferred 
shares

سهام ترجیحی غیر شراکتی 
nonparticipating preferred 
stocks 

سهام ممتاز بدون مشارکت در باقی مانده سود
non-participation 

عدم مشارکت 
non-participatory = non-partici-
pative

غیر مشارکتی
non-partisan

غیر حزبی 
non-patronage incomes

درامدهای غیر از محل معامالت با اعضا 
non-payment

عدم پرداخت، عدم تأدیه )در سررسید(
non-payment of tax

عدم پرداخت مالیات 
non-pecuniary goods

کاالهای غیر نقدی 
non-performance

عدم اجرا، عدم انجام، عدم اتمام
non-performance of contract 

عدم انجام قرارداد 
non-performance penalty

جریمه عدم اجرا، مجازات عدم اجرا 
non-performing asset (NPA)

دارایی مطالبات معوق، دارایــی ناکارآمد، دارایی 
غیر مولد، دارایی بدون درآمد

non-performing cooperative 
تعاونی غیر فعال 

non-performing loan (NPL)
وام سررســید گذشــته، وام در معرض خطر عدم 

پرداخت، وام خنث
non-periodic

غیر تناوبی، غیر متناوب، غیر ادواری
non-price competition

رقابت غیر قیمتی
non-prime borrower

وام خواه فاقد اعتبار، وام خواه نامعتبر 
non-probability sampling

نمونه گیری غیر احتمالی
non-productive investment

تولیدی، ســرمایه گذاری غیر  سرمایه گذاری غیر 
مولد 

non-professional
غیر حرفه ای 

non-profit banking operations 
law

قانون عملیات بانکی بدون ربا
non-profit corporation

شرکت غیر انتفاعی 
non-profit distributor

توزیع کننده غیر انتفاعی 
non-profit juridical person

شخصیت حقوقی غیر انتفاعی 
non-profit-making association

تشکیالت غیر انتفاعی
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non-profit-making institution
نهاد غیر انتفاعی، مؤسسه غیر انتفاعی

non-profit = not-for-profit
غیر انتفاعی 

non-profit sector
بخش غیر انتفاعی

non-profit service
خدمات غیر انتفاعی

non-proportional output
محصول نامتناســب، خروجی نامتناســب، نتیجه 

نامتناسب 
non-public information 

اطالعات غیر علنی، اطالعات محرمانه
non-qualifying = non-qualified

غیــر واجد شــرایط، فاقــد شــرایط الزم؛ احراز 
صالحیت نشده، فاقد صالحیت الزم

non-quota
خارج از سهمیه )تعیین شده(، غیر سهمیه ای 

non-random
غیر تصادفی، غیر اتفاقی

non-rated 
رتبه بندی نشده، فاقد رتبه بندی

non-reciprocal
بدون معوض، عدم معامله به مثل، بدون عوض

non-reciprocal transactions 
عملیات یکجانبه

non-reciprocity
عدم تالفی، عدم معامله به مثل، بدون معوض

non-recourse
بدون حق رجوع، بدون حق تعقیب قانونی 

non-recourse factoring
عاملیت غیر قابل برگشت یا غیر قابل رجوع 

non-recourse finance
تأمین مالی خریدار از خود فروشنده 

non-recourse loan 

وام بدون حق رجوع 
non-recoverable charges

هزینه های غیر قابل وصول 
non-recurring change

هزینه غیر مستمر، هزینه غیر جاری 
non-recurring charges 

هزینه های غیر مستمر، هزینه های غیر جاری
non-refundable

غیر قابل اســترداد، غیر قابل برگشت؛ غیر قابل 
تأمین مجدد

non-relevant = irrelevant
غیر مرتبط، بی ربط، خارج از موضوع، بی ارتباط با 

موضوع، نامربوط
non-renewable

تجدید ناپذیر، تجدید ناشونده، غیر قابل تجدید
non-repetitive

غیر تکراری، تکرار ناشونده 
non-resident

غیر ساکن، غیر مقیم؛ غیر حضوری ]شغل[
non-residential

غیر مسکونی 
non-residents

غیر ساکنین، غیر اهالی، افراد غیر مقیم
non-resident tax

مالیات اقامت 
non-respondent 

ناپاسخگو، غیر پاسخگو؛ غیر پاسخ دهنده
non-retroactive act

اصل عدم عطف )به ماسبق(
non-retroactivity 

عطف به ماسبق نشدن 
non-revenue receipts

دریافت های غیر درآمدی 
non-segregation 

عدم تفکیک )قوای سه گانه(
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non-speculative price
قیمت غیر سودجویانه، قیمت از تولید به مصرف 
non-standard

غیر استاندارد 
non-standing 

موقت، موقتی، غیر دائم
non-standing officer

مسئول غیر دائم، متصدی موقت 
non-statal = non-state

غیر دولتی 
non-state actors

فعــاالن غیر دولتــی، بازیگــران غیــر دولتی، 
نقش آفرینان غیر دولتی

non-stock corporation 
شرکت غیر سهامی 

non-stock mixed company
شرکت مختلط غیر سهامی 

non-structured interview 
مصاحبه غیر ساختارمند، مصاحبه فاقد ساختار

non-subsidized scheme 
طرح متکی به خود، طــرح بدون دریافت کمک 

از دولت 
non-substantiated

غیر مستند به بینه، ثابت نشده 
nonsuit

منع پی گرد؛ مختومه کردن دعوی 
non-support 

عدم تأمیــن )معاش خانواده(؛ عدم حمایت، بدون 
پشتیبانی

non-sustainable
ناپایدار، غیر پایدار 

non-tariff barriers
موانع غیر تعرفه ای 

non-taxable income
درآمد معاف از مالیات 

non-teaching staff 
کارکنان غیر آموزشــی، نیروهای غیر آموزشــی، 

کادر اداری ]دانشگاه، آموزشگاه[
non-trader

غیر تاجر 
non-trading company 

شرکت غیر تجاری، شرکت مدنی 
non-trading cooperative

تعاونی غیر تجاری 
non-trading cooperative with 
shares

تعاونی غیر تجاری دارای سهام 
non-trading firms

مؤسسات غیر تجاری 
non-traditional products
محصوالت غیر سنتی، محصوالت غیر متعارف 

non-transferability
غیــر قابل انتقال بــودن، انتقــال ناپذیری، عدم 

قابلیت انتقال
non-transferable

غیر قابل انتقال )به غیر(، انتقال ناپذیر
non-transferable share 

سهام غیر قابل انتقال 
non-tribal

غیر قبایلی، غیر طایفه ای، غیر عشایری 
non-union 

غیــر اتحادیه ای، غیر وابســته به ســندیکا، غیر 
سندیکایی، غیر عضو اتحادیه، خارج از اتحادیه
non-unionist workers

کارگران خــارج از اتحادیه، کارگــران غیر عضو 
اتحادیه 

non-university centers 
مراکز غیر دانشگاهی

non-university institutions
نهادهای غیر دانشگاهی، مؤسسات غیر دانشگاهی
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non-university = non-academic 
غیر دانشگاهی

non-usury 
غیر ربوی، بدون ربا

non-usury banking system 
نظام بانکداری غیــر ربوی، نظام بانکداری بدون 

ربا
non-viability 

ناکارآمدی، عمل ناپذیری، عدم پایایی
non-visibility = invisibility

به چشم نیامدن، مشهود نبودن
non-vocable 

غیر قابل استناد 
non-vocational education 

آموزش غیر حرفه ای، آموزش غیر شغلی
non-voter

فاقد صالحیت رأی دادن؛ رأی ندهنده، فاقد حق 
رأی دادن؛ رأی ممتنع دهنده

non-voting
رأی ندادن؛ بدون رأی؛ بدون حق رأی؛ ممتنع 

non-voting participant 
شرکت کننده فاقد حق رأی

non-voting preference shares
سهام ترجیحی بدون رأی

non-voting shares
سهام بدون حق رأی، سهام بدون رأی

non-wage attributes = non-wage 
benefits 

مزایای غیر مزدی
non-waiver clause

شرط عدم اسقاط حق
non-warrants clause

قید عدم ضمانت 
non-wasting assets

اموال مستهلک نشده 

non-white
غیر سفیدپوست، رنگین پوست 

non-zero-sum-game
بازی با حاصل جمع غیر صفر 

no par stock
سهم بدون بهای اسمی 

no-par stocks
سهام بدون قیمت اسمی

no par value
بدون بهای اسمی، بدون ارزش اسمی 

no-par value
نرخ نابرابر، ارزش نابرابر

no par value shares
سهام فاقد ارزش اسمی 

no-pay clause
شرط عدم پرداخت 

Nordic
اروپای شمالی، کشورهای اسکاندیناوی

no-right of cession 
عدم حق واگذاری 

normal
به هنجار، به قاعده؛ طبیعی، نرمال، عادی

normal cost-pricing
قیمت گذاری بر پایه هزینه عادی

normal curve
منحنی عادی، منحنی طبیعی 

normal curve of distribution 
منحنی توزیع نرمال

normal distribution 
توزیع نرمال، توزیع استاندارد 

normality 
هنجارمندی، به هنجــاری؛ حالت عادی، وضعیت 

طبیعی
normalization

عادی سازی، به هنجار سازی 
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normal limit
حد عادی و متعارف 

normal loan repayment
بازپرداخت وام به صورت عادی 

normally
به طور معمول، به طور طبیعی، معمواًل، طبیعتًا 

normal price
قیمت عادی 

normal procedure
آیین دادرسی عادی؛ روال عادی، روال معمول

normal range
حد طبیعی یا عادی، دامنه نرمال

normal repairs
تعمیرات معمولی، تعمیرات ساده

normal residence
محل اقامت دائمی 

normal return
بازده متعارف، بازده عادی 

normal rights
حقوق طبیعی، حقوق عادی 

normal school
دانش سرا، مدرسه تربیت معلم 

normal wear and tear 
استهالک عادی و موجه 

normative
به هنجار، به قاعده، قاعده ای، هنجاری، تجویزی؛ 

تکلیفی؛ دستوری، هنجار بنیاد 
normative beliefs

باورهای هنجاری، باورهای به هنجار 
normative economy

اقتصاد دستوری، اقتصاد فرمایشی 
normative usage 

رسم معمول، عرف متداول 
normlessness = anomaly

بی هنجاری 

North American Free Trade 
Agreement (NAFTA)

قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا
North Atlantic Pact

پیمان آتالنتیک شمالی، پیمان ناتو 
nostalgia

یاد گذشته، حسرت گذشته؛ دلتنگی، غربت زدگی؛ 
هوای والیت؛ نوســتالژی ]یاد خاطرات گذشته 

افتادن[
nostalgic

خاطره انگیز 
no-strike clause

شرط عدم اعتصاب 
nota bene (NB)
توجه، توضیح ]معمواًل در پایین جداول و نمودارها[
notable
قابل مالحظه، چشمگیر، قابل توجه، شایان توجه 
notably

به ویژه، خصوصًا؛ به طرز شایان توجهی 
notarial

رسمی، محضری، ثبتی 
notarial document = notarial 
instrument = notarized deed

سند رسمی، سند محضری 
notarize

تصدیــق کردن، گواهی کــردن؛ در محضر ثبت 
کردن، ثبت محضری کردن

notarized copy
رونوشت مصدق

notarized document = notarized 
deed

سند محضری، سند رسمی 
notarized evidence

مدرک محضری، مدرک رسمی 
notarized letter of consent

رضایت نامه محضری 
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notarized signature
امضای تصدیق شده، امضای محضری 

notary
سردفتر اسناد رسمی 

notary public
سردفتر، محضردار 

notary public assistant = notary 
assistant 

دفتریار 
notary public office = notary’s 
office

دفترخانه اسناد رسمی، محضر، دفترخانه 
notary’s deed

سند مصدق، سند تصدیق شده، سند گواهی شده، 
سند محضری

notary’s fee
هزینه ثبت ســند، هزینه ثبــت محضری، هزینه 

محضر، حق التحریر، حق الثبت
notation

یادداشت برداری؛ عالمت گذاری، نشانه گذاری
notational voting

رأی گیری با عالمت گذاری
not attainable

غیر قابل حصول، غیر قابل تحقق، دست نیافتنی، 
تحقق ناپذیر

not available (NA)
موجود نیســت، در دسترس نیســت ]معمواًل در 

جداول و نمودارها[ 
note

یادداشــت، یادداشــت رســمی؛ تبصره؛ توضیح؛ 
اســکناس؛ یادداشت کردن؛ توجه کردن، توجه 

داشتن، متوجه بودن، التفات داشتن
notebook

دفترچه، کتابچه، دفتر یادداشت
notecase

کیف پول

noted 
معروف، نامی، سرشــناس، برجسته، شهیر؛ اشاره 

شده، ذکر شده
note down

یادداشت کردن، ثبت کردن 
note issue cover

پشتوانه اسکناس
note of protest

یادداشت اعتراض، اعتراضیه )کتبی(
notepad

دفتر یادداشت، یادداشت، دفترنامه 
Note Reserve Control Board

هیأت نظارت بر اندوخته اســکناس، هیأت ناظر 
اندوخته اسکناس 

notes and files
اسناد و سوابق

notes on accounts
توضیح حساب ها 

notes payable 
بروات پرداختنی 

noteworthy
درخور توجه، ارزشمند، شایان توجه، در خور تأمل، 

معتنابه
not exceeding one month

حداکثر ظرف یک ماه 
not-for-profit 

غیر انتفاعی 
nothingness

عدم، نیستی، پوچی، خأل 
notice

اطالعیه، آگهــی، پیش آگهی؛ اطالع؛ دعوت نامه؛ 
اخطاریه؛ ابالغیه؛ نقد، اظهار نظر ]کتاب و ...[

noticeable
چشمگیر، قابل توجه؛ محسوس، مشهود، آشکار 
notice accounts
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حساب های پیش آگهی 
notice board = bulletin board

تابلو اعالنات، آگاهی نامه
notice deposit

سپرده با پیش آگهی
notice for convening the meeting
آگهی تشکیل جلسه، دعوت نامه حضور در جلسه 
notice of abandonment

اعالم انصراف، اعالم تــرک دعوی؛ اعالم ترک 
تشریفات

notice of appeal 
ابالغیه استیناف 

notice of assessment
اخطاریه مالیاتی 

notice of calls
دعوت نامه؛ آگهی فراخوان؛ آگهی دعوت صاحبان 

سهام 
notice of convocation

آگهی تشکیل )مجمع( 
notice of denunciation

اعالم انصراف )از عضویت(
notice of dishonor

اعالمیــه نکــول، اعالمیه واخواســت، اخطاریه 
خودداری از پرداخت 

notice of dismissal
ابالغیه اخراج، حکم اخراج 

notice of dividend
اعالم صورت وضعیت سود سهام 

notice of general meeting
آگهی برگزاری مجمع عمومی 

notice of lockout
اعالم توقــف فعالیت، اعالن تحریــم؛ اخطاریه 

اعتصاب کاری، هشداریه اعتصاب
notice of meeting

اطالعیه برگزاری جلسه یا مجمع 

notice of non-payment 
اخطاریه عدم پرداخت 

notice of quit
دستور تخلیه سالن )دادگاه(

notice of sale by auction 
آگهی فروش از طریق مزایده 

notice of termination 
اعالمیه فســخ قرارداد؛ اعالمیــه مختومه کردن 

دعوی 
notice of withdrawal

اطالعیه برداشت وجه از حساب، برگه انتقال وجه 
notice to pay 

اخطاریه پرداخت بدهی 
notification

اخطاریه، ابالغیه؛ اخطار، ابالغ، اعالمیه 
notification of approval

ابالغ تصویب، اعالم تصویب
notification of protest

ابالغ واخواست 
notification process

فرایند ابالغ اطالعیه
notification to members

ابالغ به اعضا
notify 

ابالغ کردن، اطالع دادن، اخطار کردن 
notifying bank

بانک کارگزار، بانک عامل، شعبه بانک واردکننده 
کاال

not-in-demand
بدون مشتری، بدون تقاضا، بازار نداشتن

notional profit
سود ظاهری 

notional value 
ارزش موهوم، ارزش خیالی 

not least
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به ویژه، خصوصًا، به خصوص
notorious

معلوم الحال؛ مشهور؛ واضح، بدیهی 
not sufficient funds (NSF)

عدم موجودی کافی ]نقدینگی[
notwithstanding

علی رغم، با وجود، مع هذا 
nouveau riche

نوکیسه، تازه به دوران رسیده، نودولت 
novation 

تبدیل قرارداد یا تعهد 
novel

بدیع، نو، نوظهور؛ رمان ]داستان[
novelty

تازگی، فکر نو؛ ابداع، بدیع 
novice = apprentice

نوآموز، مبتدی، کارآموز، تازه کار
novice entrepreneur

کارآفرین مبتدی، کارآفرین تازه کار
no-votes

آرای منفی 
nowhere land

ناکجاآباد 
NSF check 

چک بی محل
nuclear family

خانواده هسته ای 
nuisance public = public nui-
sance

مزاحمت عمومی 
nuisance tax

مالیات بر ایجاد مزاحمت، مالیات مزاحمت 
null

باطل، بی اثر، کان لم یکن
null and void

بی ارزش، باطل، فاقــد اعتبار، بی اثر؛ کان لم یکن، 
باطل و ساقط )از درجه اعتبار(

null hypothesis 
فرضیه صفر 

nullification
لغو، الغا، فسخ، ابطال

nullification of contract
فسخ قرارداد، لغو قرارداد 

nullity of contract
بطالن قرارداد 

nullity of deed
بطالن سند 

number 
شماره، عدد، تعداد؛ شمردن، برشمردن؛ بالغ شدن 
بر، بالغ شدن به، شامل بودن، رسیدن به ]تعداد، 

شماره[
number index = numerical index

شاخص عددی
numberless

بی شــمار، بی حد و حصر، خارج از شمار، خارج از 
عداد

number of members
تعداد اعضا، عده اعضا، شمار اعضا، تعداد عضو

number of members present
عده اعضای حاضر، تعداد اعضای حاضر

number of shares
تعداد سهام 

number of voters
شمار رأی دهندگان، تعداد رأی دهندگان 

number of votes
تعداد آرا، تعداد رأی

numeracy 
مهارت های ریاضی 

numerate 
حساب کردن 
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numerator 
صورت کسر

numerical growth
رشد کمی، رشد عددی 

nurse
پرستار، نرس؛ پرستاری کردن

nursery 
خزانه، قلمســتان، نهالستان؛ شــیرخوارگاه، مهد 

کودک؛ بخش نوزادان
nursery plantation

نهال کاری، کشت نهال
nursery school 

مهدکودک، کودکستان 
nurse teacher 

آموزشگر پرستاری، معلم پرستاری
nursing

پرستاری؛ مراقبت ]از بیمار[ 
nursing assistant

کمک پرستار 
nursing centers

مراکز خدمات پرستاری 
nursing home 

آسایشــگاه سالمندان، آسایشگاه ویژه سالمندان و 
معلوالن

nurture
پرورش دادن، پروراندن؛ حمایت کردن 

nutrient 
ماده مغذی، ماده غذایی مقوی

nutrition 
تغذیه، ماده غذایی، غذا، مواد غذایی

nutritional health 
سالمت تغذیه ای، سالمت غذایی

nutritional value
ارزش غذایی 

nutritious

مغذی، مقوی، دارای ارزش غذایی
nutritive value

ارزش غذایی 
nuts and bolts

ریزه کاری ها، فوت و فن؛ امور ضروری
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O
oath

سوگند، قسم 
oath of fidelity = loyalty oath

سوگند وفاداری 
oath of office

تحلیف، مراسم تحلیف 
oath-taking 

ادای سوگند، تحلیف
OBAMAcare 

طرح بیمه درمانی اوباما 
obedience

تمکین ]فقه[؛ اطاعت، فرمان برداری، گردن نهادن 
obedience to law

اطاعت از قانون، تبعیــت از قانون، گردن نهادن 
به قانون 

obedient
مطیع، فرمان بردار، سر به راه، حرف شنو

object
اعتــراض کردن، ایراد گرفتــن؛ مخالفت؛ هدف، 

مقصود؛ شیئی، جسم

object classification
طبقه بندی موضوعی، طبقه بندی بر حســب نوع 

فعالیت
objection

مخالفت، اعتراض، ایراد
objectionable 

قابل اعتراض، قابل ایراد
objection submit

تسلیم اعتراضیه
objective

عینــی، واقعی؛ هدف، مقصــود، منظور؛ هدفمند، 
عینیت گرا

objective achievement 
هدف رسی، تحقق هدف، دستیابی به هدف

objective approach
رویکرد عینی، رویکرد عینیت گرا

objective assessment
ارزیابی عینی

objective contract
عقد الزم ]حقوق[
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objective knowledge
دانش عینی و هدفمند

objectiveness
هدف گرایی، هدفمندی؛ عینیت

objective of the company
موضوع )فعالیت( شرکت

objective tree 
درختواره هدف، درخت هدف 

objective value
ارزش عینی 

objectivity
عینیت

object of contract
موضوع قرارداد

object of lease
مورد اجاره، مستأجره

object of settlement
مال الصلح

object of the bargain
مورد معامله؛ مبیع ]حقوق[

object of transaction
مورد معامله

objector
مخالف، معترض، معارض

objects clause
ماده مبین اهداف 

obligant
متعهد، ملتزم 

obligated
مکلف، ملزم، موظف، مدیون، وام دار؛ ملتزم، متعهد 
obligated balance

مانده تعهد شده 
obligation

الزام قانونی، تعهد، ِدین، التزام، وظیفه 
obligational authority

صالحیت الزامی، اختیار الزامی 
obligations

تعهدات 
obligative contract

عقد الزم ]حقوق[
obligatory

الزام آور، ضروری، اجباری، الزامی 
obligatory alms

زکات 
obligatory clause

شرط یا ماده الزم االجرا 
obligatory regulations

مقررات اجباری 
obligatory saving

پس انداز اجباری 
obliged

متعهــد، ملزم، موظف؛ سپاســگزار بودن، ممنون 
بودن 

obliged line
بیمه اجباری

obligee
متعهدله، مضمون له؛ بستانکار، راهن 

obliger
ضامن، بدهکار، مدیون، وثیقه گذار 

obliging
حاضر به خدمت، مالزم؛ بامحبت 

obliteration
امحا، نابود سازی 

obscure
مبهم، گنگ، نامفهوم؛ تیره، نامعلوم، نامشخص

observable
قابل مشاهده، مشاهده پذیر، قابل رصد

observance
رعایت، مراعات، تقید، پای بندی؛ گزاردن، به جای 

آوردن 
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observance of formalities
رعایت تشریفات، به جا آوردن تشریفات

observance of human rights
رعایت حقوق بشر 

observant
رعایت کننده، مراعات کننده؛ تیزبین، موشــکاف، 

هوشیار 
observation
مشاهده؛ مطالعه؛ اظهار نظر؛ رصد؛ مشاهده گری

observational method
روش مشاهده ای 

observational research
پژوهش مشاهده ای، تحقیق مشاهده گرایانه 

observations
مشاهدات؛ مطالعات؛ یافته ها؛ نکات

observe
رعایــت کردن، مراعات کردن؛ مشــاهده کردن؛ 

رصد کردن؛ لحاظ کردن؛ به جا آوردن
observed clause

قید یا شرط لحاظ شده 
observed depreciation

استهالک مشهود
observer

ناظر، مراقب، رعایت کننده؛ دیده بان؛ مشاهده گر، 
مشاهده کننده

obsolescence 
عدم استعمال، نسخ؛ فرسودگی، کهنگی

obsolescent
خارج از رده، از مد افتاده، منسوخ، کهنه، مستعمل 
obsolete

منســوخ، کهنه، قدیمی، مستعمل، مهجور؛ از رده 
خارج شده

obsolete materials
مواد از رده خارج شده؛ مطالب قدیمی 

obsolete technology

فناوری منسوخ 
obstacle 

مانع، سد، سد راه
obstacles to cooperation

موانع همکاری 
obstruction

مانع؛ کارشکنی، مانع تراشــی، اشکال تراشی؛ سد 
معبر 

obstructionism
کارشکنی، مانع تراشی، اشکال تراشی

obstructionist
اهل کارشکنی، اهل اشکال تراشی

obstruction of justice 
ممانعت از اجرای عدالت 

obstructive
بازدارنده، مانع شونده

obstrusion
مزاحمت، تصدیع؛ تحمیل، تحمیل عقاید 

obtain 
به دســت آوردن، کســب کردن، تحصیل کردن؛ 

گرفتن، اخذ کردن، دریافت کردن
obtainable

قابل حصول، دست یافتنی؛ موجود، در دسترس 
obtaining loan or credit

دریافت وام یا اعتبار، اخذ وام یا اعتبار
occasion

مناسبت، موقعیت، فرصت )مناسب(؛ اقتضا؛ مورد؛ 
مراسم؛ اکازیون

occupancy
تصاحب یا تصرف )مــال بدون صاحب(؛ تصدی 

شغل؛ سکونت، استقرار 
occupant

تصرف کننده، اشــغال کننــده، متصرف، تملک 
کننده؛ ساکن؛ متصدی شغل

occupants
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مستأجرین، ساکنین؛ کارکنان، شاغلین
occupation
تصرف، تملک، اشغال؛ حرفه، مشغله، پیشه، شغل
occupational

شغلی، حرفه ای 
occupational disease
بیماری ناشی از کار، بیماری ناشی از نوع حرفه 

occupational dissatisfaction
نارضایتی شغلی 

occupational education 
آموزش شغلی 

occupational hazards = job haz-
ards

خطرات ناشــی از کار، حوادث حین کار، خطرات 
شغلی 

occupational health
بهداشت شغلی، سالمت حرفه ای 

occupational injury
صدمه یا آسیب ناشی از کار 

occupational safety
امنیت شغلی، امنیت حرفه ای 

occupational therapist
متخصص کاردرمانی 

occupational therapy 
شغل درمانی، کاردرمانی 

occupation franchise
حق رأی در انتخابات )به شرط تملک مقدار معینی 

زمین در حوزه محل رأی گیری(؛ حق تصرف 
occupation tax

عوارض کسب، مالیات صنفی 
occupied member

عضو شاغل 
occupier

متصرف، ساکن؛ اشغال گر، اشغال کننده 
occupy 

اشغال کردن، تصرف کردن؛ ساکن بودن؛ مشغول 
کردن، درگیر کردن ]ذهن[؛ در اختیار داشــتن 

]مقام، شغل[
occurrence

وقوع، رخداد، پیشامد؛ میزان وقوع 
odd

عجیب و غریب؛ عدد فــرد؛ اندی، خرده ای؛ جور 
واجور، متفرقه 

odd jobs
خرده کاری،  متفرقه،  کارهــای  پراکنده،  کارهای 

کارهای جور واجور
odd lot

تعداد غیر معمول 
odds
نرخ شرط بندی، احتمال موفقیت؛ امتیاز؛ اختالف 
odds and ends = odds and sods

خرده ریز، خرت و پرت، خنزرپنزر
odds-on

باال بودن احتمال موفقیت 
odd times

گاه گاهی، هر از گاهی
off and on

گاه به گاه، به طور نامنظــم، هر از گاهی؛ خاموش 
و روشن

off balance sheet
خارج از ترازنامه 

off-base = baseless
بی پایه و اساس

off chance
احتمال ضعیف 

off day
روز استراحت، روز تعطیل 

off-duty
خارج از ساعات کار، خارج از ساعات کار موظف

offence against property
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تجاوز به مال و اموال کسی
offender

متخلف، خاطی، خالف کار 
offending

تخلف، تخطی؛ خاطی
offending official 

کارمند خاطی 
offense = offence
خالف، خطا، تقصیر؛ بزه، توهین؛ اسباب رنجش

offensive 
اهانت آمیز، تهاجمی، تعرضی؛ زننده؛ متجاوز 

offer 
پیشــنهاد کردن، پیشنهاد دادن، عرضه کردن، در 

اختیار گذاشتن؛ تقدیم کردن؛ پیشنهاد
offer agency

اعطای نمایندگی 
offered document

سند عرضه شده 
offeree

پیشنهادگیرنده، خریدار 
offerer

پیشنهاددهنده، عرضه کننده، فروشنده 
offer for sale

پیشنهاد فروش، عرضه برای فروش 
offer price

قیمت پیشنهادی 
offer to purchase

پیشنهاد خرید 
off-farm

غیر مزرعه ای، خارج از مزرعه؛ غیر زراعی 
off-farm jobs

مشاغل غیر زراعی، مشاغل خارج از مزرعه 
off-farm season

فصل تعطیلی کشت و کار 
off-grade

نامرغوب، بی کیفیت 
off-hours

ســاعات غیر اداری، ساعات فراغت از کار؛ اوقات 
استراحت، اوقات بیکاری 

office
دفتر، اداره، دفتر کار؛ مقام، منصب، پست؛ کمک، 

خدمت، مساعدت ]در جمع[؛ مطب
office bearer = offic-bearer

صاحب منصب ]در شــرکت یــا اداره و...[، مقام 
)مسئول(؛ مقامات مسئول ]در جمع[

office block
ساختمان اداری، مجتمع اداری

office boy
پادو، کارمند صفر

office call
فراخوانی به دفتر یا اداره 

office duties
وظایف اداری، وظایف کاری 

office equipment
لوازم و تجهیزات اداری 

office furniture and equipment
اسباب و اثاثیه اداری، وسایل و تجهیزات اداری 

office holder
اداره جاتی، صاحب منصب، صاحب پســت و مقام 

رسمی
office holders = office bearers

مقامات اداری، کارکنان 
office hours

ساعات کار اداری، ساعات اداری، ساعات کار
office management

مدیریت امور اداری، مدیریت دفتر کار 
office manager

مدیر دفتر؛ رییس اداره، مدیر اداره
office premises

اماکن مختص دفاتر تجاری و اداری، اماکن اداری 
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و تجاری
officer

مســئول، متصدی، مأمور؛ کارشــناس امر؛ افسر 
]نظامی[

office regulations
مقررات اداری

officer of customs
مأمور گمرک 

officer of tax
مأمور مالیات 

officer of taxes
تحصیلدار مالیات، مأمور مالیات های مستقیم

officer of the law
مأمور قانون 

officers and directors
متصدیان و مدیران 

office service
خدمات اداری

office space
فضای اداری، مکان اداری

office staff
اداری؛  پرســنل  اداری،  نیروهــای  اداری،  کادر 

پرسنل دفتر 
office stationery

نوشــت افزار اداری، لــوازم اداری، لوازم دفتری و 
اداری

office supplies
تجهیزات اداری، تدارکات اداری و دفتری 

office visit
مالقــات اداری، دیدار در دفتــر، مالقات در دفتر 

کار، مالقات دفتری 
office worker

کارمند، کارمند اداری
official

رسمی، اداری، صاحب منصب؛ مأمور، مقام رسمی؛ 

مقامات رسمی ]در جمع[
official act = official action 

اقدام رسمی
official address

آدرس رسمی، نشانی پستی، نشانی اداری
official appraiser

کارشناس قیمت گذار؛ ارزیاب رسمی
official body 

تشکیالت رسمی، نهاد دولتی
official commission
حق العمل رسمی، کارمزد رسمی، پورسانت رسمی
official cooperatives = formal 
cooperatives

تعاونی های رسمی
official delegate

نماینده رسمی 
official documents

اسناد رسمی 
official domicile 

اقامتگاه رسمی
official gazette

روزنامه رسمی، ارگان رسمی، نشریه رسمی 
officialism

مقــررات اداری، قرطاس بــازی، رعایت مقررات 
اداری

official journal 
روزنامه رسمی

official list
صورت رسمی، فهرست رسمی

officially 
رسما، به طور رسمی 

officially-appointed expert 
کارشناس رسمی 

official notice
ابالغ رسمی، اعالم رسمی
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official papers
اسناد رسمی

official publications
نشریات رسمی، انتشارات رسمی

official receiver
مدیر تصفیه؛ امین دادگاه 

official record 
سابقه رسمی

official report
گزارش رسمی 

official reserves
ذخایر رسمی ارزی کشور 

official residence
اقامتگاه اداری 

official returns
صورت وضعیت های رسمی، اظهارنامه های رسمی
officials

مقامات، مأمورین رسمی
official seal

مهر رسمی
official statement

ابالغیه رسمی؛ بیانیه رسمی، اطالعیه رسمی
official structure

ساختار رسمی
official support

حمایت رسمی، پشتیبانی رسمی
official transactions

معامالت رسمی، داد و ستدهای رسمی
off-limits

منطقه ورود ممنوع
off-peak hours

ساعات کم مشتری؛ ساعات کم مصرف 
off percent

میزان تخفیف
off-quota 

خارج از سهمیه 
off-season

خــارج از فصل، فصــل خلوت؛ خــارج از فصل 
]کشاورزی[

offset 
تهاتر، پایاپای؛ جبران کردن، متوازن کردن 

offsetting entry
رقم تصفیه کننده

offsetting of losses
جبران خسارات، جبران زیان ها

off-shoot
ترکه؛ فرع 

off-shore
فراساحل، فراساحلی، برون مرزی، فالت قاره ای 

off-shore banking 
بانکداری فالت قاره ای 

off-shore financial market
بازار مالی فالت قاره ای 

off-shore fund 
صندوق سرمایه گذاری مشترک فراساحلی 

off-shore investment
فراساحلی، ســرمایه گذاری فالت  سرمایه گذاری 

قاره ای 
off the job training

کارآموزی یا آموزش خارج از محل کار 
off-the-job-training 

آموزش یا مهارت آموزی خارج از محل کار
off the map

محل پرت و دور افتاده، ناشناخته 
off-the-record

غیر علنی، غیر رسمی
off-the-shelf

کاالهای آماده مصرف
off the track

خارج از موضوع، بی ربط 
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off-type
ناجور 

of full age and capacity 
عاقل و بالغ، بالغ و مختار 

off-year
سال کم محصول، سال کم حاصلی

oil-driven
متکی به نفت 

oil-driven economy
اقتصاد متکی به نفت 

oil meal
کنجاله روغن 

oil-producing plants
گیاهان روغنی، نباتات روغنی 

oil seed
بذر روغنی، دانه روغنی 

old 
قدیمی، کهن، دیرینه؛ ســالمند، سالخورده، کهن 

سال؛ باستانی
old-age benefits

مســتمری دوران کهولت، مزایای بازنشســتگی 
پیری، عواید ایام پیری

old-age insurance
بیمه سالخوردگی، بیمه سالمندی 

old-age = old age 
پیری، دوران کهن سالی، ســالخوردگی، کهولت، 

سالمندی
old-age pension

مســتمری سالمندی، مســتمری دوران کهولت، 
حقوق بازنشستگی براثر کهولت سن 

old-age pensioner
مستمری بگیر سالخورده

old-age pension fund
صندوق بیمه سالخوردگی 

old commonwealth

مستعمرات سنتی انگلیس 
Old Continent

قاره کهن
old generation

نسل قدیم، نسل قدیمی، نسل گذشته؛ نسل های 
گذشته ]در جمع[

old hand
کارکشته، خبره، زبردست، چیره دست

old home
زادگاه، زادبوم، وطن اصلی، موطن

old shares
سهام قدیمی 

old wave cooperatives
تعاونی های موج قدیم، تعاونی های نسل قدیم 

Old World
آسیا و اروپا و آفریقا؛ جهان کهن، عالم قدیم

oligarchic tendency
حاکمیت روحیه جرگه ساالری 

oligarchy
جرگــه ســاالری؛ چنــد فامیلی؛ هــزار فامیلی؛ 

الیگارشی 
oligopoly

انحصــار چند قطبــی، انحصار چند جانبه؛ شــبه 
انحصار 

oligopsony
انحصار چند جانبه 

omission
از قلم افتادگی، حذف؛ ترک فعل 

omit 
حــذف کردن، قلم گرفتن، از قلــم انداختن؛ کنار 

زدن، کنار گذاشتن
omitted 

حذف شده، از قلم افتاده؛ محذوف ]حقوق[
omnipotent

تام االختیار، فعال مایشاء؛ قادر مطلق
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omniscient
عقل کل، علیم، دانای کل 

on account
علی الحساب، به صورت علی الحساب 

on a par with
هم تراز بودن با، هم ارز بودن با، برابر بودن با

on a par with world class 
در کالس جهانی، در تراز جهانی 

on behalf of
از طرف، به نمایندگی از، از جانب، نیابتًا، وکالتًا

on call
آمــاده خدمت، حاضر به خدمــت؛ گوش به زنگ 

)برای حضور در محل کار(، آماده باش
once and again

هر از چندی، هر از گاهی
on consignment

امانی، به طور امانی
on costs = overheads

هزینه های سربار، هزینه های غیر مستقیم 
on-course evaluation 

ارزشیابی حین اجرا
on credit

نسیه، به صورت نسیه، اعتباری 
on delivery = upon delivery

هنگام تحویل، به محض تحویل
on-demand debt

بدهی عندالمطالبه
on-demand = on demand

عندالمطالبه، به محض تقاضا، به محض درخواست 
on deposit

تودیعی، ودیعه 
one-crop economy

اقتصاد تک محصولی 
one-crop farming 

کشت تک محصولی؛ زراعت تک محصولی

one-crop = monocrop = unicrop
تک محصولی

one-day loan
وام یک روزه، وام تعجیلی 

one-digit inflation
تورم یک رقمی، تورم زیر ده درصد 

one-dimensional = uni-dimen-
sional 

تک بعدی، تک ساحتی
one-fifth

خمس، یک پنجم
one-firm industry

صنعت تک بنگاهی، فعالیت تک شرکتی 
one-man business

کسب و کار یک نفره، شغل تک مالکی
one-man company

شرکت تک نفره، شرکت تک مالکی 
one-man rule

خودکامگی، حکومت فردی 
one-member-one-vote principle

اصل هر عضو یک رأی 
one-minute speech

نطق قبل از دستور 
one-off
فقط برای یک بار، یک بار برای همیشه؛ ضربتی 
one-off production

تولید سفارشی، تولید اختصاصی 
one-page business plan

طــرح توجیهــی یک صفحه ای، طــرح توجیهی 
مختصر و مفید، طرح کسب و کار یک صفحه ای
one-parent family

خانواده تک سرپرست، خانواده تک والدینی 
one-party state

دولت تک حزبی 
one-percent rule
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قاعده یک درصد 
one-price policy

سیاست تک نرخی 
one-price store

فروشگاه تک قیمتی، مغازه اجناس یک قیمتی 
onerous contract 

عقد معوض 
onerous requirements

شرایط سنگین، الزامات سفت و سخت 
one-shot 

مقطعی، تک موردی 
one-shot projects

پروژه های مقطعی 
one-sided 

تک ســویه، یک جانبــه، یک طرفه، یک ســویه؛ 
مغرضانه، جانبدارانه

one-sided contract 
قرارداد یک طرفه 

one-sided report
گزارش مغرضانه، گزارش یک جانبه 

one size fits all
یک نســخه برای همه پیچیدن، نگاه علی الّسویه 

)داشتن(، همه را به یک چشم دیدن
one-size-fits-all approach 

رویکرد علی السویه، رویکرد یک نسخه برای همه 
پیچیدن، همه را به یک چشم دیدن، همه را با 

یک چوب راندن
one-starred bill

الیحه یک فوریتی 
one-stop shopping facility

مرکز خرید عرضه کننــده همه اجناس ضروری، 
مرکز خرید جامع 

one-stop shops
مراکز خدمات جامع، مراکز مراجعه و رســیدگی 
کاالهای  کننده  عرضه  فروشگاه های  یک باره؛ 

مختلف
one-third of estate

ثلث ترکه 
one-time assistance

کمک یک نوبته 
one-time gift

اهدای یک نوبته، کمک اهدایی یک نوبته 
one-to-one marketing

بازاریابی نفر به نفر، بازاریابی سفارشــی، بازاریابی 
رودررو

one vote per member
هر عضو یک رأی

one-way = one-sided 
یک سویه، یک جانبه، یک طرفه 

one world
وحدت جهانی 

on-farm
مزرعه ای، روی مزرعه، در مزرعه، سِر مزرعه

on-farm activities
فعالیت های داخل مزرعه، فعالیت های مزرعه ای

ongoing
جاری، در دســت اجرا، در دســت اقدام؛ مستمر، 

بی وقفه 
ongoing development

توسعه مستمر، توسعه بی وقفه 
ongoing maintenance 

نگهداری و پشــتیبانی مستمر، تعمیر و نگهداری 
مستمر 

ongoing operations
عملیات جاری 

ongoing programs
برنامه های در دست اجرا، برنامه های جاری یا در 

دست اقدام
ongoing projects

پروژه های در دست اقدام 
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ongoing support
حمایت مستمر 

ongoing training
آموزش مستمر 

on ground of 
به دلیِل، به استناِد 

on hand
در اختیار، در دست، موجود 

on his/her own behalf 
اصالتًا 

on installment
اقساطی، به صورت قسطی، قسطی

on-line
برخط، وصل خط، بالدرنگ 

on-mortgage creditor
بستانکار وثیقه دار

on no account 
به هیچ وجه، تحت هیچ شرایطی 

on probation
به طور آزمایشی، به طور مشروط 

on production of
با نشان دادن، با ارائه )کارت و مدرک(

on purpose
عمداً، عامداً، دانسته، آگاهانه 

on request
در صــورت تقاضــا، عندالمطالبــه؛ بــه محض 

درخواست، بنا به درخواست 
on sale

حراج، فروش حراجی، فروش با تخفیف
on schedule
مطابق برنامه پیش رفتن؛ طبق برنامه، سر وقت

on-site
محلی، در خود محل، در محل

on-site investigation
تحقیقات محلی، تحقیقات در محل

on standby 
حاضر به خدمت، در حال آماده باش، آماده باش

on stream
در حال بهره برداری، مشغول به کار 

on strike
در حال اعتصاب 

on-the-job experience
تجربه حین کار، تجربه ضمن کار

on-the-job training
آموزش ضمــن خدمت، آمــوزش حین خدمت، 

مهارت آموزی در حین کار 
on the march

در حال پیشرفت، رو به پیشرفت
on the nail

نقد فی المجلس 
on the occasion of

به مناسبِت
on the poverty line

روی خط فقر
on-the-record

علنی، رسمی 
on-the-spot

در محل، فی الفــور، در همان جا؛ فی المجلس، در 
محل یا زمان وقوع، در صحنه، درجا

on-the-spot decision
تصمیم فی الفور )در محل(، تصمیم درجا

on the strength of
به استناد، با استناد به، به اعتباِر

on the table
در دست بررسی، در دست مذاکره، در دستورکار، 

روی میز
on the whole 

در کل، بــا درنظــر گرفتن همه جوانــب امر، در 
مجموع

on time 
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به موقع، سر وقت 
ontology

هستی شناسی
open account

حساب مفتوح، حساب دایر 
open-account facilities

تسهیالت اعتباری نامحدود 
open an account

حساب باز کردن، باز کردن حساب 
open-and-shut

اظهر من الشمس، کاماًل آشکار، بدیهی 
open assembly

جلسه علنی، جلسه عام 
open balloting 

رأی گیری علنی 
open ballot = open vote

رأی علنی 
open bid

پیشنهاد علنی 
open competition

رقابت علنی 
open contract

قرارداد ساده، قولنامه، عقد غیر معین 
open court

دادگاه علنی 
open credit

اعتبار بدون وثیقه یا بدون ضمانت؛ افتتاح اعتبار، 
گشایش اعتبار؛ اعتبار نامحدود

open credit line
خط اعتباری نامحدود، تسهیالت اعتباری آزاد 

open day
روز بازدید همگانی

open discount market
بازار تنزیل آزاد

open ditch

نهر روباز 
open door policy

سیاست درهای باز 
open drainage

زهکشی روباز 
open economy

اقتصاد باز، اقتصاد آزاد 
open-end

نامحــدود، دارای آزادی عمل؛ باز انتها، آزاد؛ قابل 
تغییر 

open-end budget
بودجه نامحدود 

open-end company
شرکت نامحدود، شرکت سرمایه گذاری با سرمایه 

متغیر 
open-end contract 

قرارداد باز 
open-end credit

اعتبار نامحدود 
open-ended question

پرسش فاقد پاسخ مشــخص، پرسش تشریحی، 
پرسش باز انتها، پرسش باز پاسخ

open-end investment trust
شرکت امانی سرمایه گذاری آزاد 

open-end lease
اجاره نامحدود 

open-end mortgage
رهن بدون سررسید، رهن آزاد 

open-end mutual fund
صندوق همیاری نامحدود، صندوق سرمایه گذاری 

مشترک نامحدود
open hearing

بازجویی علنی 
open inflation

تورم آشکار، تورم علنی 
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opening
افتتاح، گشایش، مراســم افتتاحیه؛ شروع؛ پست 
بالتصدی؛ فرصت مناســب؛ روزنه، شــکاف، 

فضای باز
opening and closing ceremonies 

مراسم افتتاحیه و اختتامیه
opening balance

مانده افتتاحی، مانده آغاز دوره 
opening bank

بانک باز کننده اعتبار، بانک گشایش اعتبار، بانک 
گشاینده اعتبار 

opening capital
سرمایه تأسیس، سرمایه افتتاح 

opening ceremony
مراسم افتتاحیه

opening entry
تشریفات افتتاح حساب

opening hours
ساعات کار 

opening of a credit
باز کردن اعتبار 

opening of an account
افتتاح حساب 

opening price
قیمت افتتاحیه ]در بورس[

opening session
جلسه افتتاحیه 

opening-time
ساعت شروع کار 

open innovation 
نوآوری باز 

open interest
بهره آزاد

open letter
نامه سرگشاده 

open listing
کارگزاری آزاد، قرارداد کارگزاری آزاد

open market
بازار آزاد 

open market operations
اقدامات دولت در بازار آزاد

open market rate 
نرخ بهره بازار آزاد 

open meeting
جلسه علنی، جلسه آزاد

open membership principle
اصل عضویت آزاد 

open-minded
دارای سعه صدر، عاری از تعصب؛ فراخ اندیش، آزاد 

اندیش
open-mindedness

فراخ اندیشــی، سعه صدر، دید باز، روشن بینی، آزاد 
اندیشی

open money market
بازار آزاد سرمایه یا پول

openness
صداقت، صراحت، شــفافیت، بی غل و غشــی؛ 

گشاده رویی
openness of mind

بلندنظری، سعه صدر
open order

سفارش آزاد
open port = free port

بندر آزاد
open price

قیمت عمومی، قیمت فروش رسمی
open protest

اعتراض علنی 
open question

مسأله حل نشده؛ مسأله مطرح؛ پرسش باز
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open range 
مرتع باز، مرتع بدون حصار 

open season
فصل صید، فصل شــکار؛ فصــل آزادی صید یا 

شکار 
open session

جلسه علنی 
open shop

کارخانه استخدام آزاد، کارگاه آزاد؛ کاریابی آزاد
open society

جامعه باز، جامعه آزاد 
open stock

ذخیره آزاد
open storage

انبار باز؛ ذخیره سازی باز؛ انبار روباز
open system

نظام باز، نظام آزاد 
open the meeting

رســمیت جلســه را اعالم کردن، جلسه را افتتاح 
کردن

open to question
جای بحث داشتن، محل تردید بودن 

open to the public
ورود برای عموم آزاد، آزادی ورود برای عموم 

open trial = open court
دادگاه علنی، محاکمه علنی 

open unemployment
بیکاری آشکار، بیکاری علنی 

open union
اتحادیه آزاد

open university
دانشگاه آزاد، دانشگاه مکاتبه ای 

open up
باز کــردن، افتتاح، تأســیس کردن؛ شــروع به 
بهره برداری کردن؛ ایجاد کردن، فراهم کردن 

open verdict
حکم بدون تعیین جرم 

open vote 
رأی علنی 

operate 
کارکــردن، عمل کردن، فعالیت داشــتن؛ به کار 
انداختن، راه انداختن؛ گردانــدن، اداره کردن؛ 
مؤثر بودن، کارگر بودن، کارســاز بودن؛ عمل 

کردن، جراحی کردن ]پزشکی[
operating accounts

حساب های درآمد و هزینه 
operating asset

دارایی در گردش، دارایی فعال 
operating asset turnover

حجم گردش دارایی
operating budget 

بودجه جاری
operating budget = working 
budget

بودجه عملیاتی، بودجه عمرانی 
operating business

کسب و کار دایر، بنگاه تجاری فعال 
operating capital

سرمایه فعال، سرمایه جاری 
operating cash flow 

جریان نقدی عملیاتی
operating company

شرکت فعال، شرکت دایر؛ شرکت بهره بردار 
operating cooperative

تعاونی فعال 
operating cost ratio

نسبت هزینه بهره برداری 
operating costs

هزینه های عملیاتی، هزینه های بهره برداری 
operating deficit
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کسری عملیاتی 
operating expenditures

مخارج یا هزینه های عملیاتی
operating gearing

تدارک عملیاتی
operating guideline 

دستورالعمل اجرایی 
operating income

درآمد عملیاتی
operating lease

اجاره عملیاتی، اجاره بلندمدت عملیاتی
operating ledger

دفتر عملیات
operating leverage 

اهرم عملیاتی، ضریب اتکای عملیاتی 
operating loss

زیان عملیاتی
operating practice

طریقه اجرا، شیوه اجرا، شیوه عمل
operating procedure

دستورالعمل اجرا، مراجل اجرا، روال اجرایی 
operating profit

سود عملیاتی
operating rate

نرخ بهره برداری، نرخ عملیاتی
operating ratio

نســبت بهره برداری، نسبت اســتفاده از ظرفیت، 
نسبت عملیاتی

operating report
گزارش داخلی عملیات، گزارش عملیاتی، گزارش 

اجرایی
operating risk 
ریسک عملیاتی، مخاطره عملیاتی، ریسک اجرایی
operating rules

مقررات اجرایی 

operating standards
ضوابط اجرایی 

operating statement
صورت عملکرد، گزارش کارکرد؛ صورت حســاب 

سود و زیان
operating subsidies

یارانه های عملیاتی
operating surplus

سود مازاد عملیاتی
operating system

سیستم عامل
operation

عملیات، بهره بــرداری، راه اندازی؛ اداره؛ عملکرد؛ 
فعالیت؛ عمل، جراحی ]پزشکی[

operational
عملیاتی، اجرایی؛ فعال 

operational area
حوزه فعالیت، حوزه عملیات

operational audit
حسابرسی عملیاتی

operational barriers
موانع اجرایی، موانع عملیاتی

operational capital
سرمایه عملیاتی، سرمایه فعال 

operational concepts
تدابیر اجرایی، تدابیر عملیاتی

operational definition
تعریف عملیاتی

operational efficiency
کارایی اجرایی، کارایی عملیاتی

operational efficient
دارای کارایی عملیاتی

operational framework
چارچوب عملیاتی، شاکله اجرایی 

operationalization
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اجرایی کردن، عملیاتی کردن، عملیاتی ســازی، 
فعال سازی؛ به مرحله بهره برداری رساندن

operational level
سطح عملیاتی، رده عملیاتی

operational principles
اصول اجرایی، اصول عملی یا عملیاتی

operational procedure
دســتورالعمل اجرایی، رویه عملیاتــی، آیین نامه 

اجرایی
operational style

سبک و سیاق اجرای عملیات
operation area

حوزه عملیات، حوزه فعالیت؛ محل اجرای فعالیت 
)عمرانی(

operation license
پروانه بهره برداری 

operation of business
راه اندازی فعالیت، اجرای فعالیت؛ راه اندازی کسب 

و کار 
operation of funds

عملیات مالی صندوق ها 
operation period

دوره بهره برداری، مدت بهره برداری؛ مدت اجرای 
عملیات

operations research
عملیات پژوهی، تحقیق در عملیات

operative
فعال، قابل بهره برداری، عملی؛ دایر، معتبر؛ نافذ، 

قابل اجرا ]حقوق[ 
operative model

الگوی اجرایی، الگوی عملی 
operator

گرداننــده، متصدی )فنی(، مجــری، عامل اجرا، 
اپراتور، عملگر

opinion

عقیده، نظر، رأی، فکر؛ نظر کارشناســی؛ عقیده 
عمومی

opinion exchange
تضارب آرا

opinion leaders
رهبران فکــری، رهبران افکار، خــط دهندگان 

فکری 
opinion leadership 

رهبری افکار، هدایت افکار 
opinion of majority

رأی اکثریت، نظر اکثریت 
opinion poling
نظرسنجی، نظرخواهی، رأی جویی، افکارسنجی 

opinion research
نظرپژوهی

opinions
عقاید، افکار، آرا، نظرات؛ نظر کارشناسی، نظرات 

کارشناسی
opinion sharing 

تبادل نظر، تبادل افکار
opinion survey

نظرسنجی، عقایدسنجی، افکارسنجی
opportunism

فرصت طلبی، ابن الوقتی، موقعیت طلبی 
opportunist

فرصت طلب، موقعیت طلب، ابن الوقت
opportunistic

فرصت طلبانه، فرصت گرایانه
opportunistic entrepreneurship

کارآفرینی فرصت طلبانه 
opportunity

فرصت، موقعیت، مجال
opportunity class

کالس تقویتی
opportunity cost
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هزینه فرصت های از دست رفته، هزینه فرصت
opportunity creation

خلق فرصت، فرصت سازی، ایجاد فرصت
opportunity discovery

کشف فرصت
opportunity-driven

نشأت گرفته از فرصت
opportunity of vindication

فرصت اثبات عدم تقصیر
opportunity processing

فرصت پردازی
opportunity recognition

تشخیص فرصت، فرصت شناسی
oppose 

ضدیت کردن، مخالفت کردن، اعتراض کردن، رو 
در رو ایستادن، مقابله کردن

opposing 
مخالف، طرف مقابل، رقیب، حریف؛ متضاد، ضد 
opposing party = opposite party

طرف مخاصمه، طرف مخالف، طرف دعوا، طرف 
مقابل 

opposite 
ضد، مخالف، عکس، متضــاد؛ رو به رو؛ در مقابل، 

مقابل
opposite opinions = opposing 
opinions

افکار و آرای متضــاد، عقاید مخالف، دیدگاه های 
مخالف 

opposite to
روبه روِی، مقابِل، در برابِر

opposition
تقابــل؛ مخالف؛ گروه  ضدیت، مخالفت، مقابله، 
اقلیــت مجلس، اپوزیســیون، نمایندگان جناح 

مخالف
oppressed

مستضعف، ستم دیده، مظلوم، تحت ستم
oppression

ستم، ظلم، تعدی، استکبار 
oppressive

ستمگرانه، ظالمانه؛ ظالم، ستمگر؛ طاقت فرسا 
oppressive acts

اقدامات یا اعمال ایذایی؛ اعمال ظالمانه، اقدامات 
ستمگرانه

oppressive agreement 
قرارداد ظالمانه، قرارداد غیر عادالنه و یک طرفه 
oppressor

ستمگر، ظالم، مستکبر، زورگو 
optimal dividend policy 

سیاست تقسیم بهینه سود سهام 
optimality

بهینگی، مطلوبیت 
optimal = optimized = optimum

مطلوب، بهینه 
optimal option

راهکار بهینه، گزینه بهینه 
optimal range

حد مطلوب، حد بهینه 
optimal solution

راه حل بهینه، راهکار بهینه 
optimism

خوش بینی 
optimist

خوش بین
optimization

بهینه سازی 
optimization production tech-
nique

شیوه تولید بهینه
optimized

بهینه، مطلوب، بهینه شده، بهینه سازی شده 
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optimized allocation
تخصیص بهینه

optimized consumption 
مصرف بهینه 

optimized use = optimum use
اســتفاده بهینه، کاربــرد بهینه، مصــرف بهینه، 

کاربری بهینه
optimizing strategy

راهبرد بهینه سازی 
optimum

بهینه، مطلوب
optimum allocation = optimized 
appropriation

تخصیص بهینه، تخصیص مطلوب 
optimum level

حد بهینه، سطح بهینه
optimum location

مکان بهینه، بهینگی محل، مطلوبیت مکانی
optimum operation

عملیات بهینه، اجرای بهینه
optimum order quantity

حد سفارش مطلوب، مقدار بهینه سفارش
optimum output

تولید مطلــوب، تولید بهینــه، خروجی مطلوب، 
نتیجه بهینه

optimum portfolio composition
ترکیب بهینه دارایی اسنادی 

optimum price
قیمت بهینه

optimum size
ابعاد مطلوب، اندازه بهینه، حجم مطلوب

optimum utilization = optimized 
utilization

بهره برداری بهینه 
optimum work period

دوره مطلوب کار، دوره مناســب کار، دوره بهینه 
کار 

option
گزینه، اختیار، حق انتخاب، آزادی انتخاب؛ اختیار 
خرید سهم؛ راهکار؛ خیار ]حقوق[؛ اختیار معامله 
optional 

اختیاری، انتخابی؛ بنا به اختیار 
optional contract

عقد خیاری ]حقوق[ 
optional dividend

سود سهام اختیاری 
optional guidelines

دستورالعمل های اختیاری 
optional reserves

ذخایر اختیاری، اندوخته های اختیاری 
optional residence

اقامتگاه اختیاری 
option bargain = settlement 
bargain

معامله مدت دار ]در بورس[
option contract

قرارداد اختیاری؛ عقد خیار ]حقوق[
option dealings

معامالت اختیاری 
option declaration day

پایان مهلت معامله 
option for delivery

اختیار در تسلیم کاال یا سهم 
option of cancellation

اختیار فسخ، خیار فسخ، حق فسخ 
option of condition

خیار شرط 
option of deception

خیار غبن 
option of defect
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خیار عیب 
option of incorrect description

خیار تخلف وصف
option of inspection

خیار رؤیت 
option of loss

خیار ضرر
option of meeting-place

خیار مجلس 
option of redemption

حق اختیار در خریداری شیئی فروخته شده 
option of repurchase
حق اختیار بازخرید، شرط بازخرید، حق بازخرید 

option of trickery
خیار تدلیس

option of unfulfilled condition
خیار تخلف شرط 

option order
سفارش با جایزه 

option payment bond
قرضه با پرداخت اختیاری

options market
بازار )معامالت( نسیه 

option spread 
دامنک اختیار 

option stock
سهم اختیاری، سهم مدت دار

option to claim damage
حق ادعای خسارت 

option to repurchase
اختیار بازخرید 

option writer
واگذارنده معامله اختیاری 

oral 
شفاهی، لفظی، بیانی، گفتاری 

oral agreement = verbal agree-
ment
موافقت نامه شفاهی، قرارداد شفاهی، قرارداد بیانی
oral communication

ارتباط شفاهی یا گفتاری 
oral contract = contract by pa-
role

قرارداد شفاهی، عقد لفظی، عقد بیانی 
oral law

سنت، عرف
oral report

گزارش شفاهی، گزارش حضوری 
oral reprimand

توبیخ شفاهی 
oral vote

رأی شفاهی 
orangery

باغ مرکبات، نارنجستان 
orchard

باغستان، باغ میوه، باغ 
orchardists

باغداران 
ordeal

آزمایش سخت، تجربه دشوار 
order

دســتور، ســفارش؛ نظم و ترتیب؛ حکم؛ حواله؛ 
دستور دادن، مقرر داشتن؛ طبقه )اجتماعی(

order about = order around
امر و نهی کردن، تحکم کردن 

order a retrial
صدور قرار اعاده دادرسی

order-based
سفارش محور

order bill
برات حواله کرد
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order book = order-book
دفتر ثبت سفارش، دفتر سفارشات

order check = order cheqe
چک در وجه حواله کرد، چک به حواله کرد 

order clause
شرط حق انتقال اعتبار با ظهرنویسی

order document
سند حواله کرد 

order-filling costs
هزینه های انجام سفارش 

order for foreclosure
حکم تملیک 

order form
فرم سفارش، برگه سفارش، فرم سفارش کاال 

order for payment
دستور پرداخت 

order-getting costs
هزینه های دریافت سفارش 

order in council
تصویب نامه دولتی 

ordering cost
هزینه سفارش 

order-issuing
صدور دستور 

order of acquittal
قرار برائت، حکم برائت

order of bankruptcy
حکم ورشکستگی 

order of court
حکم دادگاه 

order of discharge
حکم تصفیه؛ حکم برائت ذمه 

order of dissolution
دستور انحالل، حکم انحالل

order of nonsuit = order of non-

suit 
قرار منع تعقیب

order of release
دستور آزادی، حکم آزادی، حکم استخالص

order of suspension = suspension 
order

دستور تعلیق، حکم تعلیق 
order of the day

دستور جلسه، دستورکار جلسه 
order of undertaking

قرار التزام 
order procedure

روال سفارش، دستورالعمل سفارش 
order registration form

فرم ثبت سفارش 
order room 

دایره سفارش ها 
orders of society

طبقات اجتماع، طبقات جامعه 
order-splitting 

تجزیه سفارش ها، جداسازی  تفکیک سفارش ها، 
سفارش ها

order to pay 
دستور پرداخت 

ordinance
امــر؛ مقررات محلــی؛ فرمان، دســتور؛  حکم، 

دستورالعمل وزارتی 
ordinary

عادی، معمولی، متعارف 
ordinary annuity

پرداخت آخر دوره )ساالنه(
ordinary budget

بودجه عادی 
ordinary citizen 

شهروند عادی 
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ordinary courts
محاکم عمومی، دادگاه های عادی 

ordinary dividend
سود سهام عادی 

ordinary general assembly
مجمع عمومی عادی 

ordinary income 
درآمد عادی 

ordinary interest
بهره عادی، بهره معمولی 

ordinary meeting
مجمع عادی، جلسه عادی 

ordinary papers
اسناد و اوراق عادی 

ordinary partnership company
شرکت تضامنی 

ordinary people 
مردم عادی، عامه مردم، عوام

ordinary profit
سود متعارف 

ordinary resolution
قطعنامه تصویبی با نصف به عالوه یک آرا

ordinary shares
سهام عادی 

ordinary voting
رأی گیری عادی 

ordinery creditor 
بستانکار بدون وثیقه، طلبکار عادی 

organ
ارگان، سازمان، رکن، دستگاه؛ اندام واره

organic 
ارگانیک، طبیعی؛ آلی، زیستی؛ سازمانی، نهادی

organic agriculture = organic 
farming

کشاورزی ارگانیک 

organically-produced
تولید شده به روش ارگانیک یا طبیعی، ارگانیک، 

محصول ارگانیک
organic composition of capital

ترکیب طبیعی سرمایه، ترکیب ذاتی سرمایه 
organic crops

ارگانیک،  فراورده هــای  ارگانیــک،  محصوالت 
محصوالت کشاورزی ارگانیک

organic farming 
کشــاورزی ارگانیک، کشــاورزی طبیعی، کشت 

ارگانیک 
organic fertilizer
کود طبیعی، کود ارگانیک، کود آلی، کود زیستی 
organic food

مواد غذایی ارگانیــک، فراورده های غذایی تولید 
شده به روش طبیعی 

organic growers
کار،  ارگانیــک  کشــاورزان  ارگانیــک کاران، 

تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک
organic growth 

رشد ارگانیک، رشد درون زاد 
organic literacy 

سواد بنیانی 
organic matters

مواد آلی، مواد ارگانیک
organic organization

سازمان ارگانیک
organic produce

محصوالت زراعی ارگانیک
organic production

تولید ارگانیک، تولید به روش طبیعی 
organic production

تولید ارگانیک، تولید به روش ارگانیک
organic residues

پسماندهای طبیعی، پسماندهای آلی 
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organic wastes
ضایعات ارگانیک، فضوالت طبیعی 

organization
سازمان، تشکیالت، دستگاه، تشکل؛ سازماندهی، 

ساختار؛ سازماندهی، سازمان دادن
organizational agility

چابکی سازمانی
organizational behavior

رفتار سازمانی
organizational cadre
کادر سازمانی، نیروهای سازمانی، نیروهای پایور

organizational capacity
ظرفیت سازمانی، ظرفیت تشکیالتی 

organizational chart
نمودار سازمانی

organizational charter
امتیازنامه سازمانی، امتیازنامه تشکیالتی 

organizational climate = organi-
zational atmosphere

جو سازمانی، فضای حاکم بر سازمان
organizational consolidation

ادغام سازمانی، یکپارچه سازی تشکیالتی 
organizational development

تعالی سازمانی، بهسازی سازمانی، توسعه سازمانی، 
تحول سازمانی

organizational effectiveness
اثر بخشی سازمانی

organizational entrepreneurship
کارآفرینی سازمانی

organizational flow-chart
نمودار گردش کار سازمانی 

organizational hierarchy
سلسله مراتب سازمانی 

organizational integration
ادغام سازمانی، یکپارچه سازی سازمانی 

organizational integrity
انسجام تشکیالتی، یکپارچگی سازمانی

organizational learning
ســازمانی،  شــناخت  ســازمانی،  معرفت پذیری 

یادگیری سازمانی
organizational memory

حافظه تشکیالتی، حافظه سازمانی
organizational mission and goals

مأموریت و اهداف سازمانی
organizational option
گزینه سازمانی، راهکار سازمانی، اختیار تشکیالتی
organizational organs
ارکان سازمانی، ارکان تشکیالتی؛ ارکان سازمان 
organizational procedure

رویه  آیین نامه سازمانی،  دستورالعمل ســازمانی، 
سازمانی

organizational pyramid
هرم سازمانی، هرم تشکیالتی 

organizational slack
بهسازی سازمانی

organizational stability
ثبات سازمانی، ثبات تشکیالتی 

organizational structure
ساختار سازمانی، ساختار تشکیالتی 

organizational support
پشتیبانی ســازمانی، حمایت ســازمانی، حمایت 

تشکیالتی 
organizational system

نظام سازمانی، نظام تشکیالتی 
organizational unit

واحد سازمانی
organization analyst

تحلیل گر تشکیالت، کارشــناس امور سازمان یا 
تشکیالت؛ تحلیل گر امور سازمانی 

organization building
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تشکل ســازی، ایجاد سازمان، تشــکیل سازمان، 
ایجاد تشکل، ایجاد تشکیالت 

organization department
اداره تشکیالت، اداره امور سازمان 

Organization for Economic 
Coopration and Development 
(OECD)

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
Organization for European Eco-
nomic Cooperation (OEEC)

سازمان همکاری اقتصادی اروپا 
organization man
انسان سازمانی، انسان تشکیالتی، آدم تشکیالتی
Organization of African Unity 
(OAU)

سازمان وحدت آفریقا
Organization of Petroleum Ex-
porting Countries (OPEC)

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک
organize 

سازمان دادن، سازماندهی کردن؛ نظم بخشیدن؛ 
تشکیل دادن؛ متشــکل کردن؛ متشکل سازی، 

انسجام بخشی
organized

سازمان یافته، متشــکل، منظم، منسجم، سازمان 
داده شده، بابرنامه، چارچوب دار، دارای سازمان 

یا تشکیالت مشخص
organized crimes 

جرایم سازمان یافته 
organized labor

کار سازمان یافته؛ اتحادیه های کارگری، کارگران 
عضو اتحادیه های کارگری 

organized markets
بازارهای سازمان یافته، بازارهای متشکل

organized resistance
مقاومت سازمان یافته 

organized self-help
خودیاری سازمان یافته 

organizer
برگزار کننده، ســازمان دهنده، تشــکیل دهنده، 

مؤسس 
organs of cooperative

ارکان تعاون، ارکان تعاونی 
orientalist

شرق شناس، مستشرق
orientation

آشــنایی اولیــه، آشناســازی؛ توجیه )شــغلی(؛ 
جهت گیری؛ توجیه سازی؛ جهت، گرایش

orientation program
برنامه آشناسازی، برنامه توجیهی 

orientation training
آموزش توجیهی، کارآموزی توجیهی 

origin
مبدأ، منشــا، خاســتگاه، مأخذ؛ اصلی؛ مبادی ]در 

جمع[
original

اصل، اصلی، اصیل، واقعی؛ اولیه؛ اورجینال
original and derivative estate

اصل و فــرع مال، مال اصلــی و فرعی، اصل و 
فرع ملک

original bank
بانک صادرکننده اعتبار 

original capital = initial capital
سرمایه اصلی، سرمایه اولیه، سرمایه آغاز به کار

original copy
نسخه اصلی، نسخه اصل

original cost
بهای تمام شده اولیه 

original document
بنچاق، سند اصلی، اصل سند

original draft
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پیش نویس؛ نسخه اصلی سند 
original entry = initial entry

ثبت اولیه 
original-issue stocks

سهام ابتدایی 
originality

اصلیت، اصالت؛ ابتکار، نوآوری
original manuscript

نسخه اصل، اصل سند 
original producers

تولیدکنندگان اولیه، تولیدکنندگان اصلی
original receipt

اصل رسید، قبض اصلی، رسید اصلی 
original selling price

قیمت اولیه فروش 
original sentence 

حکم اولیه )دادگاه(
original value

ارزش اصلی، ارزش اولیه
original writ

درخواست بدوی 
originating application

درخواست اولیه، تقاضای اولیه 
originating bank

بانک صادرکننده اعتبار 
origination 

شکل گیری، آفرینش، پدیدآوری، ابداع
originator 

مبتکر، پدیدآورنده، باب کننده، ابداع کننده
origin of property

منشا مالکیت 
origin period

دوره مبدأ، دوره مأخذ 
ornament

تزیین کردن، آراستن، زینت دادن؛ تزیین، زینت، 

زیور
ornamental fish

ماهی زینتی، ماهی های زینتی
ornamental plants

گیاهان زینتی
ornaments 

زیورآالت، زینت آالت؛ تزیینات
orphanage = orphan home

یتیم خانه، داراالیتام
orthodox

پذیرفته، معمول، متعارف؛ درســت، درست آیین، 
درست کیش؛ سنتی

orthodox school
مکتب اقتصاد متعارف 

ostensible partner
شریک ظاهری، شریک اسمی 

other accounts
حساب های متفرقه؛ بقیه حساب ها 

other assets
دارایی های متفرقه، سایر دارایی ها

other deductions
سایر کسورات 

other matters arising 
سایر موضوعات )مطروحه(؛ موضوعات متفرقه 

oust
اخراج کردن، برکنــار کردن، خلع کردن )مالک(؛ 

عزل کردن 
ousted

برکنار شده، مخلوع، معزول 
ouster

خلع ید، اخراج، عزل؛ تصرف عدوانی 
outage cost

هزینه مدت عدم استفاده 
outbid

پیشنهاد بهتر یا باالتر دادن 
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outbidder 
پیشنهاد دهنده قیمت باالتر 

outbreak
شیوع، وقوع، بروز، شروع؛ شورش، بلوا 

outcome
نتیجه، حاصل، پیامد، تأثیر، فرجام 

outcome-based segmentation
بخش بندی نتیجه محور

outcome of elections
نتیجه انتخابات 

outcomes
پیامدها، عواقب، نتایج کار 

outdated
قدیمی، کهنه، منسوخ، تاریخ گذشته

outdoor keeping
نگهداری در محیط باز 

outdoor relief = outrelief
کمک به مستمندان، کمک معاش مستمندی 

outflow
جریان خروجی، میزان در رفت )ســرمایه(؛ خروج 

سرمایه، سرمایه خروجی 
outflow of capital

خروج سرمایه 
outflow of cash

خروج نقدینگی 
outgoing

ارسالی، صادره، صادر شونده؛ خارج شونده 
outgoing inventory

سیاهه اقالم صادره 
outgoing mail

پست ارسالی، نامه ارسالی، نامه صادره؛ نامه های 
صادره، نامه های ارسالی ]در جمع[

outgoing member
عضو خارج شونده 

outgoings

دادنی هــا، مخــارج، هزینه کردهــا؛ خروجی ها، 
خارج شدنی ها

out-group pressures = out-pres-
sures

فشارهای برون گروهی، فشارهای خارج از گروه
outgrowth

نتیجــه طبیعــی، پیامد طبیعی، محصول؛ رشــد 
اضافی؛ رویش

outguess
پیش بینی کردن اوضاع

outlaw
قانون شکن، متمرد، یاغی؛ غیر قانونی اعالم کردن 
outlawed

منحله، غیر قانونی 
outlaw strike

اعتصاب غیر مجاز، اعتصاب غیر قانونی 
outlay
هزینه، خرج، پرداخت؛ وجوه سرمایه گذاری شده 
outlet

محل فروش، مغازه، فروشــگاه، دکان، بازار، بازار 
فروش؛ محل مصرف؛ جلوه گاه

outline
رئوس مطالــب، خالصه؛ خطوط کلی؛ ترســیم 

خطوط اصلی 
outline policies 

سیاست های کلی 
outlook

چشم اندازه، دیدگاه، دورنما؛ نگرش
outlying

دور افتاده، دوردست، پرت، دور از مرکز 
outmarch

پیش افتادن، جلو زدن 
out-migrant countries 

کشورهای مهاجرفرست 
outnumber
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پیشــی گرفتن )از لحاظ تعداد(، بیشــتر بودن ]به 
لحاظ تعداد و شمار[

outnumbered
در اقلیت بودن، کمتر بودن 

out-of-classroom study
مطالعه خارج از کالس، مطالعه آزاد

out of court agreement
توافق با رضایت طرفین )بدون توســل به مراجع 

قضایی( 
out of court settlement 

مصالحه خــارج از دادگاه، مصالحه بدون مراجعه 
به دادگاه

out-of-date = outdated = out of 
date

قدیمی، کهنه، منسوخ، فاقد اعتبار، باطل شده؛ از 
مد افتاده، از رده خارج شده

out of employment 
بیکار، بدون کار، بدون اشتغال، بدون شغل

out of fashion
از مد افتاده، دمده شده، قدیمی شده

out of favor
مورد تأیید یا توجــه نبودن، مغضوب بودن؛ مورد 

بی مهری قرار گرفتن
out of hours = out-of-hours

خارج از ســاعات کاری، خارج از ســاعات اداری، 
خارج از وقت اداری

out of market
خارج از بازار، غیر بازاری 

out of order
خــالف مقررات )جلســه(؛ از کار افتــاده، خراب 
]دســتگاه[؛ نامرتب، به هــم ریخته، بی نظم و 

ترتیب؛ خارج از دستور
out-of-pocket costs

هزینه های نقدی فی المجلس، هزینه های خارج از 
تعهد، هزینه های خارج از شمول )بیمه(

out-of-pocket expenses 
هزینه کردهای شــخصی، هزینه هــای پرداختی 
توســط خود فرد، مخارج نقــدی فی المجلس؛ 

هزینه های جزئی متفرقه
out of reach

دور از دسترس، خارج از دسترس
out of stock 

خارج از فهرست موجودی 
out of use

بالاستفاده، بی استفاده، بی فایده 
outpatient 

بیمار سرپایی، سرپایی
outperform 

بهتر بــودن از، بهتر عمل کردن، عملکرد بهتری 
داشتن 

output
برونداد، حاصل، نتیجه، خروجی، ستانده؛ عملکرد، 

تولید، محصول 
output bonus

پاداش افزایش تولید 
output budgeting

بودجه بندی تولید 
output evaluation 

ارزشیابی نتیجه کار 
output investment

سرمایه گذاری تولید 
output marketing

بازاریابی تولید، بازاریابی محصوالت 
output method

روش تولید، روش بازداده 
output per man = output per 
capita

تولید سرانه 
outrank

برتری داشتن 
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outreach
رســیدگی؛ توســعه؛ ترویج؛ امداد، امدادی، امداد 

رسانی؛ برون رسانی
outreach services

خدمات امدادی؛ سازمان های امدادی 
outrival

پیشی گرفتن، پشت سر گذاشتن 
outsell

بیشتر فروختن از، فروش بیشتر داشتن از 
outset

آغاز، ابتدا، اول، شروع 
outside capital = foreign capital

سرمایه خارجی 
outside director 

عضــو غیر موظــف هیأت مدیره؛ مدیــر خارج از 
تشکیالت 

outside estimate
برآورد نامعقول 

outside experts
بیرونــی،  کارشناســان خارجــی، کارشناســان 

کارشناسان خارج از تشکیالت 
outside investor

از  بیرون  ســرمایه گذار خارجــی، ســرمایه گذار 
تشکیالت، سرمایه گذار غیر عضو 

outside opinion
رأی مردم، عقیده مردم، عقیده عمومی

outsider
غیر خودی، بیگانه، نامحرم، خارجی، غریبه؛ عضو 

خارج از تشکیالت 
outsider director

مدیر خارج از سازمان، مدیر بیرونی 
outsiders

افراد غیر خودی، غیر بومی ها، غیر محلی ها؛ افراد 
خارج از تشــکیالت؛ غریبه ها، افراد حاشیه ای، 

غیر خودی ها
outskirt = suburb

حومه، حومه شهر
outsource 

برون ســپاری کردن، منابع موردنیــاز را از بیرون 
تأمین کردن، کار را به بیرون سپردن

outsourced 
برون سپاری شده

outsourcing
برون ســپاری، تأمین منابع و امکانات مورد نیاز از 

بیرون تشکیالت 
outspoken remarks

اظهار نظر صریح، حرف های صریح 
outstanding

عقب افتاده، پس افتاده، تصفیه نشده، معوق، معوقه؛ 
برجسته، ممتاز، طراز اول؛ سهام نزد سهام داران 
outstanding account

حساب واریز نشده، حساب معوقه 
outstanding amount

مبلغ پرداخت نشده یا تأدیه نشده 
outstanding bond

سند قرضه معوق، سند قرضه واریز نشده
outstanding capital

سرمایه واریز نشده
outstanding claims

مطالبات، معوقات
outstanding credits

اعتبارات معوق
outstanding debt

بدهی تصفیه نشده، بدهی معوقه، بدهی پس افتاده 
outstanding funds

وجوه معوقه یا تسویه نشده 
outstanding interest

بهره موعد رسیده
outstanding payment

پرداخت معوقه 
outstanding premium



654  outstanding requests

حق بیمه معوقه 
outstanding requests

درخواست های متفرقه موجود 
outstanding shares 

سهام تصفیه نشده، سهام در دست داد و ستد 
outstanding tax 

مالیات معوق، مالیات پرداخت نشده 
outstation

دور افتاده )از مرکز(، پایگاه یا ایستگاه دور افتاده، 
خارج از مرکز

outstation allowance
فوق العاده خارج از مرکز 

out-turn
محصول واقعی، بازده واقعی 

outvote
رأی بیشتری را آوردن، در رأی گیری پیروز شدن، 

در رأی گیری شکست دادن 
outvoted

رأی کمتر را آوردن، رأی الزم را نیاوردن 
outward-looking 

برون نگر
outward-looking development 

توسعه برون نگر، توسعه برون زا
outward-looking policy

سیاست برون نگر 
outward manifest

اعالمیه خروج
outward-oriented development

توسعه برون گرا
outweigh

چربیدن، برتر بودن؛ غلبه کردن؛ اعتبار بیشــتری 
داشتن 

outwork
کار بیرون )از محل کار(، دورکاری 

outworker

کارگر آزادکار، کارگر بیرون کار، نیروی دورکار 
over-adoption

فزون پذیری 
over-age 

بیش از حد مسن
overage

مازاد، اضافه کاال ]بازرگانی[؛ بیش از حد مسن 
overage loan

وام اضافی 
over-all budget

بودجه تفصیلی، بودجه کالن 
overall development

توسعه همه جانبه 
overall economic development

فراگیر  توســعه  اقتصــادی،  همه جانبه  توســعه 
اقتصادی

overall majority
اکثریت مطلق، اکثریت همه جانبه، اکثریت فراگیر
overall = over-all

کلی، جامع، فراگیر، همه جانبه؛ در مجموع؛ لباس 
کار؛ روپوش

over and short account
حساب متفرقه، حساب های متفرقه ]در جمع[

over-assessment
مالیات اضافه بستن 

over-auditing
حسابرسی بیش از حد، حسابرسی افراطی 

overbid
پیشنهاد باالتر دادن، پیشنهاد کردن قیمت باالتر؛ 
روی دست کسی بلند شدن ]در حراج و مزایده[
overburden

بیــش از حد بار کــردن، کار اضافــی به دوش 
گذاشتن؛ بیش از حد فشار آوردن 

overburden tax
مالیات سنگین، مالیات کمرشکن
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overbusy
پرمشغله، گرفتار 

over-capacity
اضافه ظرفیت، مازاد ظرفیت 

overcapitalization 
افراط در تبدیل دارایی به سرمایه، سرمایه گذاری 

بیش از حد، افراط در سرمایه گذاری
overcautious

خیلی محتاط، بیش از حد محافظه کار 
overcharge = surcharge

احجاف، مطالبه بیــش از حد، هزینه اضافی؛ زیاد 
ســتانی؛ گران حســاب کردن، گران فروشی؛ 
مالیات اضافی بســتن؛ هزینــه اضافی گرفتن، 

اجحاف کردن
overcome

چیره شــدن، مستولی شــدن، غلبه کردن، فایق 
آمدن؛ حل کردن، از میان برداشتن

overcompensation
جبران بیش از حد، جبران مضاعف

overconfidence 
اعتماد بیــش از حد، اطمینان مفــرط؛ اعتماد به 

نفس مفرط 
overcritical

ایرادگیر، مالنقطی، خرده گیر
over-crop

محصول اضافی، محصول کشاورزی اضافی 
overcrowded

پر ازدحام، شلوغ 
overcrowding

شلوغی بیش از حد، ازدحام، جمعیت زیاد 
over-development

افراط در توسعه، توسعه افراطی
overdraft facilities

تسهیالت اضافه برداشت 
overdraft = overdraw

اضافه برداشت، حواله بی محل یا بی اعتبار 

overdraw
اضافه برداشت، صدور چک بی محل

overdue
از سررســید گذشــته، منقضی، موعد گذشــته؛ 

دیرکرد، معوقه 
overdue goods

کاالی تحویل نشده 
overdue loan

وام معوقه، وام موعد گذشته 
overdue notice

اخطاریه دیرکرد
overemphasis

تأکید بیش از حد
over-employed worker
کارگر اضافی، کارگر اضافه استخدام، نیروی مازاد
overemployment = over-employ-
ment

استخدام بیش از حد نیرو، تورم نیروی مازاد 
overestimate 

اضافــه برآورد کردن؛ تخمیــن بیش از حد زدن، 
برآورد باالتر از حد واقعی کردن 

overestimation
برآورد بیش از حــد، زیادی تخمین زدن، ارزیابی 
باالتر از میزان واقعی؛ دست باال گرفتن، برآورد 

فزون برحد
over-exploitation

بهره برداری بیــش از حد، اســتحصال بی رویه، 
بهره برداری مفرط

over-feeding
تغذیه بیش از حد دام، تغذیه بی رویه، تغذیه مفرط
over-fishing

صید بی رویه )ماهی(
overflow

سرریز
over-full employment

اشباع اشتغال، اشتغال در وضع اشباع 
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overgrazing
چــرای مفرط، چراندن بیش از حد، زیاده روی در 

چرای دام، چرای بی رویه
overgrowth

رشد بی رویه، رشد بیش از حد، رشد افراطی، رشد 
مفرط

overhaul
بازدید کامل، تعمیر کلی، ســرویس کامل؛ تعمیر 

اساسی 
overhead costs

هزینه های باالسری، هزینه های سربار
overhead price

قیمت مقاطعه ای 
overheads = overhead charges

هزینه های باالسری، هزینه های سربار؛ هزینه های 
عمومی و ثابت

over-independence
وابستگی شدید، اتکای بیش از حد

overinsure
بیمه مضاعف، بیمه اضافی 

overinvestment
ســرمایه گذاری افراطی، افراط در سرمایه گذاری، 

بیش از حد سرمایه گذاری کردن 
overland route

مسیر زمینی 
overlap

همپوشانی، تداخل 
overlap of functions

تداخل وظایف، تداخل کارکردها
overlapped 

همپوش، متداخل
overlapping debts

بدهی های همزمان 
overlapping of duties

تداخل وظایف، همپوشانی وظایف

overlaying bond
سند قرضه موجل

overlines
اعتبارات فوق العاده 

overload
بیش از حد بار زدن 

overmanned
دچار تــورم نیــروی کار، دارای کارکنان اضافی، 

دارای مازاد پرسنل، دارای مازاد نیرو
overmanning

اســتخدام نیروی کار زیادی، مازاد نیرو داشــتن، 
بیش از حد نیاز نیرو جذب کردن

overnight
یک شبه، ناگهانی 

overnutrition
تغذیه زیادی، افراط در تغذیه، تغذیه مفرط

overorganization
تمرکز شدید، تمرکزگرایی شدید

overpay
اضافه پرداخت کردن 

overpayment
اضافه پرداخت، اضافه پرداختی، پرداخت اضافی

overplus
باقی مانده ]مقدار یا مبلغ و غیره[، اضافی، مازاد

overpopulated
پر جمعیت، پر ازدحام، دارای اضافه جمعیت

overpopulation = over-popula-
tion

اضافــه جمعیت، تراکم جمعیت، مــازاد جمعیت، 
سرریز جمعیت 

overpriced
خیلی گران؛ گران تر از حد معمول 

over-pricing
زیادی  اضافه قیمت گــذاری، قیمت  گران نمایی، 

بستن 
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overproduction = over-produc-
tion

اضافه تولید، تولید اضافی؛ تولید مازاد )بر نیاز(
overreaction

واکنش نامعقول، عکس العمل تند و شدید 
over-regulation

افراط در وضع مقررات، وضع مقررات افراطی 
over-reliance

اتکای بیش از حد
over-rent

اجاره بهای باالتر از حد معمول 
over-represented

دارای فزونــی نماینده، دارای نماینده زیاد؛ دارای 
نمایانی زیاد

over-ride
پاداش فوق العاده، حق کمیسیون فوق العاده

override
اعتنــا نکردن، نادیــده گرفتن، زیرپا گذاشــتن، 
نپذیرفتن؛ تحت الشعاع قرار دادن؛ رد کردن، لغو 

کردن؛ بی اثر کردن
over-rider commission

حق داللی فوق العاده 
overriding

تعیین کننــده؛ عمده، اصلی؛ قاطع، دندان شــکن؛ 
قانع کننده

overriding interests
منافع عمده، حقوق فوق العاده، منافع درجه اول

overriding value
ارزش فوق العاده 

overrun
مازاد هزینه کرد

over-saving = oversaving
افراط در پس انداز، پس انداز بیش از حد، پس انداز 

افراطی 
overseas

برون مــرزی، خارج از کشــور، فرامرزی؛ ماورای 

بحار 
overseas companies

شرکت های خارجی، شرکت های برون مرزی 
Overseas Cooperative Develop-
ment Act

قانون توسعه تعاونی های برون مرزی 
overseas coopratives

تعاونی هــای برون مرزی، تعاونی هــای خارج از 
کشور

overseas customer
مشتری خارجی، مشتری خارج از کشور 

overseas guests
مهمانان خارجی 

overseas investment
سرمایه گذاری در خارج، سرمایه گذاری برون مرزی، 

سرمایه گذاری خارجی
overseas markets

بازارهای خارجی، بازارهای برون مرزی، بازارهای 
خارج از کشور

overseas participants 
شرکت کنندگان خارجی

overseas trade
تجارت خارجی، تجارت برون مرزی، تجارت خارج 

از کشور
oversee 

نظارت کردن، سرپرستی کردن، پایش کردن
overseeing

نظارت، پایش، سرپرستی
overseer

ناظر، مباشر، پیشکار
oversensitive
بیش از حد حساس، آسیب پذیر؛ وسواس، وسواسی
overshadow
تحت الشعاع قرار دادن، زیر سایه خود قرار دادن 

oversight
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نظارت، مراقبت 
oversight board

هیأت نظارت، هیأت ناظر 
oversight functions

کارکردهای نظارتی 
oversimplification 

ساده سازی افراطی، ساده سازی بیش از حد
overspecialization

تخصصی کــردن بیــش از حد کار، افــراط در 
تقسیم بندی تخصصی کار 

overspecialized
بیش از حد تخصصی شده 

overspend
اضافه خرج، خرج اضافی؛ اسراف خرجی کردن

overspending = squander
اسراف، تبذیر، خرج بیش از دخل، اسراف خرجی
overspill

سرریز، مازاد )جمعیت(
overstaffed

ازدیاد کارکنان، دارای کارکنان مازاد بر نیاز، ازدیاد 
نیرو، دچار مازاد نیرو 

overstatement
اغراق، مبالغه؛ بیش اظهاری

overstay
اقامت طوالنی، بیش از حد طوالنی کردن اقامت
overstock

بیش از حد انباشــتن، زیاد ذخیــره کردن؛ مازاد 
موجودی )داشتن(

overstretched
تحت فشار شدید 

oversubscribed
دارای تقاضای بیش از موجودی 

oversupply 
عرضه اضافی، عرضه بیش از حد، عرضه مازاد بر 

نیاز؛ اشباع بازار

overtax
مالیات بیش از حد بستن، مالیات سنگین بستن

overtaxation
مالیات ســنگین بســتن، وضع مالیات سنگین، 

اجحاف مالیاتی
over-the-counter (OTC)

فرابورس 
over the odds

بیشــتر از حد لزوم، زیــادت از حد الزم، زیادتر از 
حد نیاز

over the time = over time
به مرور زمان

overtime allowance
فوق العاده اضافه کاری 

overtime hours 
ساعات اضافه کاری 

overtime = over-time
اضافه کاری

overtime pay
حق اضافه کاری، فوق العاده اضافه کاری

overtime payment
مزد اضافه کاری

overtime rate
نرخ اضافه کار )ساعتی(

overtime salary
حق اضافه کاری

overtime work
اضافه کاری

overtly
آشکارا، علنی، به رأی العین، علنًا

overtrading
کاله به کاله کردن، بده بســتان؛ خرید و فروش 

اضافی 
overturn 

نقض کردن، لغو کردن 
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overuse = over-use
مصرف بی رویــه، افراط در مصرف، مصرف بیش 
از حد، بهره برداری افراطی، بهره برداری بی رویه 
over-utilization = overutilization

بهره بــرداری افراطــی، افــراط در بهره برداری، 
بهره برداری بی رویه 

overvaluation 
تعیین بهای مضاعف 

overvalue
ارزش گذاری بیش از حد واقعی، قیمت زیاد بستن، 

اجحاف؛ زیادنمایی 
overvalued 

بیش ارزشیابی شده، بیش ارزش گذاری شده 
overview

نمای کلی، شــرح مختصر؛ رئوس کلی، خطوط 
کلی؛ شرح اجمالی؛ شرح کلیات 

overwhelming
قاطع، چشمگیر؛ شدید، بیش از حد؛ اجتناب ناپذیر؛ 

نفس گیر، طاقت فرسا
overwhelming majority

اکثریت قاطع 
overwhelming majority of votes

اکثریت قاطع آرا 
overwhelming votes 

اکثریت قاطع آرا
overwork

زحمت زیاد کشــیدن، زیادی کار کردن، کار زیاد 
کشیدن؛ کار کرد به حد افراط؛ افراط در کار 

overwriting 
فروش سفته بازانه

owe 
بدهــکار بودن، مقــروض بودن، مدیــون بودن، 

مرهون بودن
Owenite Community

جامعه اوونی، جامعه مورد نظر اوون 
Owenite Society 

جامعه اوونی، جامعه مورد نظر اوون
owing

نپرداخته، مانده، باقی مانده پرداختنی 
owing to = due to

به دلیل، به علت، به سبب 
own 

داشتن، صاحب بودن، مالک بودن، دارا بودن، در 
تملک داشــتن، در تملک بودن؛ تعلق داشتن، 

متعلق بودن
own account basis

مبنای حساب های شخصی
own brand

کاالی سفارشی؛ کاال با مارک فروشگاه؛ با مارک 
خصوصی؛ برند اختصاصی 

owned
ملکی، تملکی، تملیکی

owned by government = govern-
ment-owned = state-owned

در تملک دولت، متعلق به دولت، دولتی 
owned estate 

زمین ملکی، ملک تملیکی
owned funds
وجوه ملکی، وجوه تحت تملک، وجوه در اختیار 

owned house
خانه ملکی، منزل ملکی

owned reserves
اندوختــه های مورد تملک، ذخایــر موجود و در 

اختیار 
owner

مالک، صاحب، دارنده، اختیاردار، صاحب اختیار
ownerless

بدون مالک، مجهول المالــک، بی صاحب، بدون 
صاحب

owner-manager
مالک مدیر 
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owner-occupied
ملک در تصرف مالک 

owner-patron
مالک مشتری

owners equity
حقوق صاحبان سهام، سرمایه صاحبان سهام

ownership
مالکیت، تملک، حق مالکیت

ownership benefits
منافع ناشی از مالکیت

ownership claim
ادعای مالکیت، مطالبه مالکیت 

ownership claims
مطالبات ناشی از مالکیت 

ownership in common
مالکیت مشاع، مالکیت مشترک؛ اشاعه ]حقوق[ 
ownership interest 

بهره مالکانه، منافع مالکانه 
ownership of assets

مالکیت اموال و دارایی ها
ownership of resources

مالکیت منابع 
ownership restriction

تحدید مالکیت 
ownership rights

حقــوق مالکانه، حقوق مالکیت، حقوق ناشــی از 
مالکیت

ownership structure
ساختار مالکیت

ownership utility
مطلوبیت مالکیت

owner-tenant
مالک مستأجر 

owner without usufruct 
مالک بدون حق انتقاع، مالکیت عین 

own rate of interest
نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خودساز

own right
شخصًا، به شخصه 

ox 
]oxen :گاو نر ]جمع

Oxfam = Oxford Committee for 
Famine Relief

آکسفام، مؤسسه خیریه آکسفام؛ کمیته آکسفورد 
برای مبارزه با قحطی



P
pace

شتاب، سرعت، آهنگ، گام
pace of growth 

آهنگ رشد
pacifism

صلح دوســتی، صلح طلبی، صلح جویــی؛ آرامش 
خواهی 

pacifist
صلح دوست، صلح طلب، صلح گرا

pack
جعبه، بسته؛ بسته بندی کردن

package
بسته، مجموعه، مجموعه برنامه، بسته پیشنهادی، 
مجموعــه پیشــنهای؛ طرح )چند مــاده ای(؛ 

بسته بندی 
package deal

معامله کلی، معامله چکی، معامله یکجا
packaged foods

غذاهای بسته بندی شده
package mortgage

وام رهنی بسته ای 
package tour = package holiday

مسافرت دسته جمعی؛ تور مسافرتی 
packaging room

اتاق بسته بندی
packaging technology

فناوری بسته بندی 
packer

مأمور  بســته بندی؛  چاروادار، شرکت  بســته بند، 
بسته بندی، متصدی بســته بندی؛ بنگاه اسباب 

کشی
packet

پاکت؛ بسته؛ قوطی، جعبه
packetmoney

پول توجیبی
packing and processing firms

مؤسسات و شرکت های بسته بندی و فراوری
packing list

فهرست بسته بندی
packing = packaging 
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بسته بندی، باربندی، بارپیچی؛ وسایل بسته بندی، 
مواد بسته بندی

pack road
جاده مال رو

pact
پیمان، میثاق، معاهده

paddy
شالی، شلتوک 

paddy farmer = rice farmer
شالی کار

paddy-farming= rice-farming
شالی کاری، برنج کاری

paddy field = paddy farm
شالی زار، مزرعه برنج، برنج زار

paddy grower 
شالی کار

page
صفحه، برگ، برگــه، ورق، ورقه؛ صدا کردن ]با 

بلندگو و غیره[؛ پادو
page-boy

پادو، پیشخدمت )هتل(
paid 

دســتمزدی، پولی، باحقوق، بادســتمزد؛ پرداخت 
شده، تسویه شده

paid bills
اسناد پرداخت شده، اسناد تسویه شده 

paid employee
کارمند خرید خدمتی 

paid employees 
کارکنان مزدبگیر، مستخدمان حقوق بگیر

paid employment 
اشتغال بامزد، اشتغال دستمزدی 

paid-in-capital
سرمایه پرداخت شده، سرمایه پرداختی 

paid labor 

کار دستمزدی، کار مزد بگیری، اشتغال دستمزدی، 
کار با حقوق، کار با دستمزد

paid leave = leave with pay
مرخصی با حقوق، مرخصی استحقاقی 

paid managers 
مدیران حقوق بگیر

paid sick leave
مرخصی استعالجی با حقوق

paid up
تصفیه شده، به طور کامل پرداخت شده

paid-up
پرداخت شــده، تسویه شــده، تصفیه شده، واریز 
شده، تأدیه شــده؛ کارسازی شده؛ بدون بدهی؛ 

پر و پا قرص
paid-up capital

سرمایه پرداخت شده
paid-up insurance

حق بیمه پرداخت شده
paid-up policy

بیمه نامه تصفیه شده 
paid up share

سهام تصفیه شده 
paid-up share capital

سرمایه سهمی پرداخت شده
paid-up shares

سهام تصفیه شده، سهام پرداخت شده
paid vacation

مرخصی با حقوق 
paid work

کار حقوق بگیری، کار با حقوق، کار با دستمزد
painstaking

بررسی دقیق؛ کار حساس؛ دقیق؛ پر کار 
painter 

نقاش )ساختمان(، رنگ کار؛ نقاش، صورتگر
painting
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نقاشی، رنگ کاری، رنگ آمیزی 
paint spray

رنگ پاش 
pair 

زوج، جفت؛ جفت کردن 
paired shares 

سهام جفتی 
pairs of currencies 

جفت های ارزی 
pairs trading 

معامالت جفتی 
pair-wise

زوجی، دو به دو، جفتی
pair-wise ranking 

رتبه بندی زوجی 
palm-farmers cooperative

تعاونی نخلداران
pamphlet

جزوه، دفترچه 
panacea

نوشــدارو، داروی همه دردها، دوای همه دردها؛ 
عالج همه مشکالت

Pan-African
طرفدار اتحاد آفریقا 

Pan American Union
اتحادیه پان امریکن 

Panchayat 
پانچایــات ]تشــکیالتی در هندوســتان معادل 

“دهیاری” در ایران[؛ شورای روستایی
pandemics

بیماری های همه گیر، امــراض عالم گیر؛ امراض 
بسیار شایع

panel
میزگــرد؛ منابع اطالعاتی، گــروه رهبری بحث؛ 

تابلو، صفحه ]فنی[؛ بحث کارشناسی

panel data
داده های گروهی 

panel discussion
بحث میزگرد، میزگرد، بحث کارشناسی 

panel interview 
مصاحبه توسط گروه کارشناسان، مصاحبه گروهی
panel method

روش میزگرد، روش گروهی 
panel of experts

بررســی توسط اســاتید و افراد صاحب نظر، پانل 
کارشناسی، پانل خبرگان

panel-patient
بیمار مشمول بیمه های اجتماعی 

paper
کاغــذ، روزنامه؛ ســند، مدرک؛ گــزارش؛ مقاله 
)علمی(؛ مدارک، اسناد، اوراق، اوراق هویت ]در 

جمع[
paper agreement

توافق اسمی، توافق صوری
paper currency = paper money = 
bank note

اسکناس، پول کاغذی 
paperless trading 

تجارت الکترونیکی 
paper profit

ســود صوری، سود محتمل، ســود کاغذی، سود 
روی کاغذ

paper rate
نرخ صــوری، نرخ غیر واقعی، نــرخ روی کاغذ؛ 

تعرفه صوری
paper securities

اوراق بهادار اعتباری 
papers of incorporation

اسناد تأسیس شرکت 
paper standards

پول رایج کشور 
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paperwork = paper work
کار دفتری؛ تشریفات اداری؛ کاغذبازی، قرطاس 

بازی
par

و  اســناد  اســمی  بهــای  تســاوی؛  برابــری، 
ضمانت نامه ها؛ نرخ برابری ارز؛ حد متعارف، حد 

عادی؛ مخفف واژه "پاراگراف"
paradigm

دیدمان، الگو، پارادایم
paradigm shift

تغییر الگو، تغییر دیدمان
paradox

ضد و نقیــض، تعارض، جمع اضداد؛ ناهم ســاز، 
ناسازه، پارادوکس، باطل نما

paradoxical
تناقض آمیــز، متناقض نما؛ معماگونه؛ ناهم ســاز، 

ناهم سازی
paradox of thrift

معمای صرفه جویی؛ باطل نمای امساک 
paradox of value

ناسازه ارزش، باطل نمای ارزش
paradox of value

معمای ارزش، ضد و نقیض ارزش، ناسازه ارزش، 
باطل نمای ارزش

paradox of voting
معمای رأی گیری 

paragon
اسوه، نمونه عالی، مظهر 

paragraph
فقره، پاراگراف؛ ماده؛ بند ]ماده قانونی[ 

paralegal
دستیار حقوقی

parallel 
موازی، متــوازی؛ همانند، مشــابه، نظیر، همتا؛ 

هم سنگ، هم وزن
parallel entrepreneur

کارآفرین عادی
parallel financing

تأمین مالی موازی 
parallel functions
موازی کاری، وظایف موازی؛ کارکردهای موازی

parallel import
واردات موازی 

parallel loan
وام موازی

parallel standards
معیارهای مشابه؛ نظام پولی دوفلزی موازی 

parallel structure
ساختار موازی، ساختار مشابه 

parameter
فراســنجه، پارامتر؛ ویژگی؛ عامل؛ مؤلفه ها، اجزا 

]در جمع[ 
paraphrase

تفســیر، تأویل؛ بازگویی؛ باز گفتن، به بیانی دیگر 
گفتن

paraprofessional
شبه حرفه ای، نیمه حرفه ای

parapsychology
فراروان شناسی

para-pubic 
شبه دولتی، شبه عمومی

parasitic
انگل وار، طفیلی 

parastatal
شبه دولتی، نیمه دولتی

parastatal cooperatives
تعاونی های شبه دولتی، تعاونی های نیمه دولتی

parcel
بسته، بسته پستی، مرسوله

parcel of land
قطعه زمین 
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parcel of shares = package of 
shares

سبد سهام، دسته سهام، بسته سهام 
parcel post

دفتر امانات پستی 
parcels delivery service

شعبه توزیع یا تحویل بسته ها 
par clearance

پرداخت عین مبلغ 
pardonable

قابل عفو، قابل گذشت، قابل بخشش
parent 

والدیــن، اولیا، پدر و مــادر، ولــی؛ اصلی، مادر 
]شرکت، سازمان[

parent company
شــرکت مادر، شرکت اصلی، شــرکت مرکزی، 

شرکت صاحب امتیاز
parent cooperative

تعاونی مادر 
parent corporation

شرکت مادر 
parent enterprise

بنگاه اقتصادی اصلی، بنگاه )اقتصادی( مادر 
parent house

مؤسسه مرکزی، مؤسسه اصلی 
parentless 

بی سرپرست، بدون سرپرست، بدون ولی
parent movement

نهضت مادر، جنبش اصلی 
parent NGO

سازمان غیر دولتی مادر 
parent-teacher association

انجمن اولیا و مربیان، انجمن خانه و مدرسه 
parent-teacher association 

انجمن اولیا و مربیان، انجمن خانه و مدرسه

Pareto distribution
توزیع پارتو 

Pareto improvement 
قانون بهبود پارتو 

Pareto law 
قانون پارتو 

Pareto optimality
بهینگی پارتو 

par excellence
بی نظیر، فرداعال، در حد کمال 

parish 
بخش، قصبه، محله، ناحیه شهر

parish council
شورای محلی، شورای بخش، شورای قصبه 

parity
برابری، همپایگی، هم ارزی، همانندی، همسانی؛ 

برابری نرخ مبادله ]مالی و اقتصادی[
parity of exchange

نرخ برابری ارز، نرخ رسمی ارز
parity price

قیمت مشابه؛ قیمت الیتغیر 
parity price system

نظام قیمت برابری، روش برابری قیمت 
parking lot

پارکینگ، توقفگاه، محل پارک کردن
Parkinson’s law

قانون پارکینسون
parliament

مجلس، مجلس شورا، پارلمان
parliamentarism

نظام مبتنی بر مجلس، نظام پارلمانی 
parliamentary company

شرکت قانونی، شرکت مجاز 
parliamentary government

حکومت پارلمانی 
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parliamentary group 
گروه پارلمانی

parliamentary immunity = par-
liamentary privilege 

مصونیت پارلمانی
parliamentary privilege

مصونیت پارلمانی
parliamentary system

نظام پارلمانی
parochial

محلی، بخشی؛ کوته بینانه، کوچک اندیشانه، نگاه 
جزیره ای

parochialism
بخش نگــری،  محلی نگــری،  محدودنگــری، 

جزءنگری، جزیره نگری، کوچک اندیشی
parole

شفاهی، گفتاری؛ مشروط، محدود، به قید التزام
parole arrest

جلب شفاهی، توقیف شفاهی 
parole contract

قولنامه، قرارداد شفاهی 
parole evidence

شهادت شفاهی، مدارک شفاهی
parole promise

قرارداد شفاهی، قول و قرار، قول شرف 
parole release

آزادی به قید التزام، آزادی مشروط 
part and parcel

جزء الینفک 
part-culture

پاره فرهنگ، خرده فرهنگ
part-culture 

پاره فرهنگ 
part exchange

خرید یا فروش نقدی ـ جنسی 

partial
نســبی، جزئی، ناقــص، ناکامل، نصــف و نیمه، 

نیم بند؛ جانبدارانه
partial acceptance 

قبولی نویسی جزئی 
partial action

اقدام ناتمام، اقدام ناقص، اقدام نصف و نیمه 
partial correlation

همبستگی نسبی، همبستگی جزئی 
partial delivery 

تحویل جزئی 
partial disability

از کار افتادگی جزئی 
partial equilibrium

تعادل نسبی، تعادل جزئی 
partiality

طرفداری  جانب داری،  غرض ورزی،  حق کشــی، 
مغرضانه

partial loss
زیان جزئی، خسارت جزئی

partially-paid
پرداخت علی الحساب 

partial monopoly
انحصار ناقص، انحصار جزئی 

partial owner
مالک جزئی، یکی از مالکان

partial payment
پرداخت علی الحساب 

partial shipment
حمل به دفعات، حمل نوبتی 

partible 
قابل تفکیک، قابل افراز، قابل تقسیم

participant
شــرکت کننده، مشارکت کننده؛ ســهیم، شریک؛ 

شرکت کنندگان ]در جمع[؛ مشمول، متقاضی
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participant observation
مشاهده مشارکتی 

participant observer 
مشاهده گر مشارکت کننده 

participating bond
سند قرضه مشارکتی، سند قرضه شریک در نفع 
participating capital stock

سهام فوق ممتاز 
participating certificate

گواهی مشارکتی 
participating insurance

بیمه مشارکتی، بیمه شرکت در منافع 
participating policy

بیمه نامه مشارکتی، بیمه نامه مشارکت در خطر 
participating prefence devidend

سود سهام ممتاز مشارکتی
participating preference shares

سهام ممتاز مشارکتی 
participation

مشارکت 
participation certificate 

گواهی مشارکت 
participation in decision-making

مشارکت در تصمیم گیری 
participation loan

مشارکتی، وام مشارکت، وام شراکتی 
participation principle

اصل مشارکت 
participative institutions

نهادهای مشارکتی 
participative management

مدیریت مشارکتی، مدیریت مشارکت جویانه
participative ownership

مالکیت مشارکتی
participative = participatory

مشارکتی، مشارکت جویانه، مشارکت آمیز
participatory action 

اقدام مشارکتی
participatory approach 

رویکرد مشارکتی
participatory democracy

مردم ساالری مشارکتی، مردم ساالری مستقیم
participatory development

توسعه مشارکتی، توسعه مشارکت جویانه
participatory development prin-
ciples

اصول توسعه مشارکتی
participatory gender analysis

واکاوی جنسیتی مشارکتی 
participatory learning 

یادگیری مشارکتی 
participatory management = 
participative management

مدیریت مشارکتی 
participatory monitoring and 
evaluation

نظارت و ارزشیابی مشارکتی 
participatory peoples’ organiza-
tions

تشکل های مشارکتی مردمی، سازمان های مبتنی 
بر مشارکت مردم 

participatory planning
برنامه ریزی مشارکتی

participatory research
پژوهش مشارکتی، تحقیقات مشارکتی

participatory rural appraisal 
(PRA) 

ارزیابی مشارکتی روستایی 
participatory self-evaluation

خودارزشیابی مشارکتی، ارزشیابی از خود به شیوه 
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مشارکتی، خودسنجی مشارکتی
participatory systems 

نظام های مشارکتی 
particular

مخصــوص، خاص، ویــژه، معین و مشــخص؛ 
مشخصه؛ مشخصات، جزئیات ]در جمع[

particular good
عین شخصی ]حقوق[

particularism
خاص گرایی

particularity
ویژگــی، خصوصیت، ویژگی خــاص؛ دقت زیاد، 

موشکافی؛ مشخصات، جزئیات ]در جمع[ 
particularization

تفصیل، بیان جزء به جزء، توصیف جزئیات 
particular lien

حق امتیاز ویژه، حــق تصرف کاالی معین، حق 
تصرف ویژه؛ حق حبس ویژه ]حقوق[

particularly = in particular 
به ویژه، به خصوص، خصوصًا، علی الخصوص

particulars
ریز مشخصات، جزئیات، خصوصیات، مشخصات، 

ویژگی ها 
particulars of an entry

ریز یک قلم 
particulars of charge
اساس اتهام، جزئیات اتهام؛ ریز هزینه ها ]در جمع[
particulars of sales

ریز فروش، دفتر اقالم فروش 
parties

طرفین )دعوی یا معامله(؛ احزاب
parties of a dispute

اصحاب دعوی، طرفین دعوی 
parties to the contract

متعاملین، طرفین معامله، طرفین قرارداد 

partisanship
تحزب، روح حزبی، حزب گرایی

partition
حد فاصل، جدار؛ افراز، تقســیم، تفکیک؛ تقسیم 

کردن، افراز کردن؛ دیواره، تیغه 
partition deed 

سند افراز، سند تفکیک 
partitioning
افزار، تفکیک، جداسازی، بخش بندی، جدار بندی 
partition of estate

افراز ملک، تفکیک ملک
partition of joint real property 

تفکیک ملک مشاع 
partition of markets 

تقسیم بازارها، تفکیک بازارها 
partly

جزئًا، تاحدی، تا اندازه ای 
partly-finished
نیمه تمام، نیمه کاره، نیمه ساخته شده، نیمه آماده
partly-paid = partly-paid up

جزئًا پرداخت شده، پرداخت علی الحساب، تصفیه 
نشده، تأدیه نشده 

partly-paid (up) shares
ســهام کاماًل تصفیه نشده، ســهام جزئًا پرداخت 

شده، سهام پابرجا 
partly-secured
جزئًا تضمین شده، تضمین جزئی، تأمین جزئی 

partner
شریک، متحد، طرف، انباز

partnership
شراکت، مشــارکت، همکاری؛ شرکت تضامنی، 
شرکت مدنی، شرکت غیر سهامی، موافقت نامه 

شراکت، پیمان مشارکت
partnership agreement
شراکت نامه، توافق نامه شراکت، قرارداد شراکت 
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partnership at will
شراکت اختیاری 

partnership capital
سرمایه مشارکتی، سرمایه شراکتی

partnership company 
شرکت تضامنی

partnership-oriented
شراکت گرا 

partnership responsibility
مسئولیت تضامنی 

partner’s share = partnership 
share

سهم الشرکه 
part of the jurisdiction

جزو اختیارات، در حیطه اختیارات 
part-owner

شریک ملک 
part owners

شرکا، افراد شریک المال، شرکای ملک 
part-ownership

شراکت در ملک 
part payment

پرداخت علی الحســاب، بیعانه، قســط، پرداخت 
جزئی 

part performance
عقد معین، قرارداد معین، اجرای قســمتی از تعهد 

یا کار
part shipment

حمل نوبتی، حمل جزئی، حمل بخش بخش
part-time

پاره وقت، نیمه وقت، نیم وقت
part-time employee

کارمند پاره وقت، نیروی پاره وقت
part-time employment 

شغل پاره وقت، استخدام پاره وقت

part-time farming 
کشاورزی پاره وقت 

part-time job
شغل پاره وقت، شغل نیم وقت 

part-timer
پاره وقت کار، عضو موقت، عضو پاره وقت، نیروی 

پاره وقت
part-time worker

کارگر نیمه وقت، کارگر پاره وقت
party

دسته، حزب؛ طرف؛ شریک، طرف )مقابل(، طرف 
قرارداد؛ گردهمایی؛ ضیافت 

party concerned = interested 
party

طرف ذی نفع، طرف ذی ربط 
party entitled

ذی حق، طرف ذی حق
party in power

حزب حاکم 
party leader

رهبر حزب
party line

خط مشی حزب 
party officials

مقامات حزبی، مقامات حزب 
party spirit

تعصب حزبی 
party to a contract 

طرف قرارداد
party to a suit

طرف دعوی 
party to a transaction

طرف معامله، متعامل 
party to the agreement

طرف قرارداد 
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party wall
دیوار مشترک، دیوار مشاع 

party whip = party discipline 
سیاست حزبی )تحمیلی(

par value
ارزش اسمی، ارزش بر اساس نرخ برابری 

par value stock = par value share 
ســهام دارای بهای صوری، ســهام واجد ارزش 

اسمی 
pass

تصویب کــردن، از تصویب گذراندن؛ عبور دادن، 
منتقل کردن؛ قبول شدن؛ سپری کردن، سپری 
شدن؛ عبور کردن، رد شدن، پشت سر گذاشتن؛ 
قبول شــدن ]امتحان[؛ رد کــردن، آب کردن 

]پول تقلبی، مال دزدی[
passage

تصویب، گذراندن؛ عبور، گذرگاه؛ انقضا 
pass a resolution = adopt a reso-
lution

قطعنامــه صــادر کــردن؛ تصویــب قطعنامه، 
تصمیم گیری )با رأی(

pass a sentence
حکم صادر کردن، صدور حکم 

passavant
سند عبور 

pass book
دفترچه حساب پس انداز )مشترک(

pass by
نادیده گرفتن، چشم پوشیدن، بی اعتنا گذشتن

pass degree
مدرک بی امتیاز، مدرک معمولی؛ نمره قبولی

pass down
به ارث گذاشــتن؛ منتقل کردن؛ منتقل شدن )از 

نسلی به نسلی(
passed act

قانون مصوب، قانون تصویب شده 

passed bill
الیحه مصوب، الیحه تصویب شده

passenger transportation coop-
erative 

تعاونی حمل و نقل مسافر، تعاونی مسافربری
passing grade = passing mark

نمره قبولی
passing off

تقلب کردن، جا زدن چیزی؛ معامله کردن به اسم 
دیگری؛ فروش کاال با مارک جعلی 

passing of resolution = pass of 
resolution

تصویب قطعنامه 
passing of title 

انتقال مالکیت 
passing the dividend

صرف نظر کردن از توزیع سود 
passive

منفعل، بی اراده، بی اعتنا؛ غیر فعال، راکد؛ انفعالی؛ 
غیر عامل

passive bond
اوراق قرضه بدون بهره، ســند قرضه بدون بهره، 

سند قرضه غیر فعال 
passive debts

دیون راکد، بدهی های راکــد؛ دیون بدون بهره؛ 
قرض الحسنه

passive defence
دفاع غیر عامل

passive learners
فراگیران غیر فعال 

passive learning
یادگیری غیر فعال، فراگیری انفعالی 

passiveness
انفعال، بی ارادگی، بی تحرکی، رخوت

passive reaction
واکنش انفعالی 
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passive resistance 
مقاومت منفی

passive trade balance
تراز منفی بازرگانی، کســری موازنــه بازرگانی، 

کسری موازنه تجاری 
passive trust

تولیت غیر فعال
passivism

طرفدار مقاومت منفی
passivist

طرفداری از مقاومت منفی، طرفدار شیوه مقاومت 
منفی 

pass law
قانون تردد رنگین پوستان 

pass mark 
نمره ناپلئونی

pass of a bill
تصویب الیحه 

pass of a resolution
تصویب قطعنامه 

pass of law
تصویب قانون 

pass over
نادیده گرفتن، مسکوت گذاشتن 

pass the budget
تصویب بودجه، تصویب کردن بودجه

pass through
پشت سر گذاشتن، عبور کردن، از سر گذراندن 

password
گذرواژه، اسم رمز، کلمه رمز، کلمه عبور 

pasta
ماکارونی، اسپاگتی؛ اغذیه ماکارونی دار؛ ماکارونی 

شکل دار
pastoral

شبانی، چوپانی؛ علف زار ]زمین[؛ مذهبی، معنوی 

]وظایف و غیره[
pastoralist

گله دار، شبان، چوپان 
pasturage

حق چرا 
pasture = grazing land

مرتع، چراگاه 
pastureland

چراگاه، مرتع 
patent

به ثبت رســیده، دارای پروانه؛ به ثبت رســاندن؛ 
حق اختــراع و ابداع، حق ثبت مالکیت ابداع یا 
اختراع، شــماره ثبت، حق امتیاز، ورقه اختراع، 
واگذاری  انحصاری؛ ســند  بهره برداری  پروانه 

اراضی خالصه 
patentability 

قابلیت ثبت، قابل ثبت بودن 
patentable 

قابل ثبت 
Patent and Trademark Office 
(PTO)

اداره ثبت امتیاز و عالئم تجاری 
patent application

تقاضای ثبت امتیاز، درخواست ثبت حق امتیاز 
patented

ثبت شده 
patented seed varieties

ارقام ثبت شده بذر 
patentee = patent holder 

صاحب امتیاز )اختراع ثبت شده( 
patent holder

صاحب امتیاز
patent infringement

تخطی نسبت به حق انحصاری 
patenting of seed
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حق بهره برداری انحصاری از بذر 
patent law

قانون ثبت حق انحصاری اختراع یا ابداع 
patent office

اداره ثبت اختراعات و ابداعات، دفتر ثبت ابداعات 
و اختراعات 

patent pending 
در حال صــدور گواهی اختراع ]برچســب روی 

بسته بندی کاال[ 
patent pooling

صندوق مشترک انحصار 
patent prosecution process

مراحل پی گیری ثبت امتیاز، روند ثبت امتیاز
patent protection

حمایت از اختراع و ابداع
patent right

حــق انحصاری ثبت اختراع، حــق امتیاز ابداع یا 
اختراع، حق ثبت و بهره برداری انحصاری، حق 

اختراع 
patent rolls

دفتر ثبت پروانه اختراعات 
paternal 

پدری، پدرانه، مربوط به پدر
paternalism
تفکر پدرساالرانه، نگرش قیم مآبانه، پدرساالری

paternalistic 
پدرساالرانه، پدرمأبانه، قیم مأبانه 

paternalistic management ap-
proach
روش مدیریت آمرانه، رویکرد مدیریت قیم مأبانه 
paternal rights 

حق و حقوق پدری
paternity leave

مرخصی پدر شدن 
path analysis 

تحلیل مسیر
path coefficient 

ضریب مسیر
path-goal theory

نظریه مسیرـ هدف
pathogens

عوامل بیماری زا
pathology

آسیب شناسی، پاتولوژی
pathology of dormant coopera-
tives

آسیب شناسی تعاونی های غیر فعال
pathway = passage

گذرگاه، معبر، راه پیاده رو 
patriarch

رییس خانواده یا طایفه؛ پدرساالر
patriarchal = patriarchy

پدرساالری
patrimonial

موروثی
patrimony

ترکه 
patriotism

میهن دوســتی، وطن پرســتی، حب وطن، میهن 
پرستی

patron
مشــتری دائمی، عضوـ  مشتری؛ عضو و مشتری 
شرکت تعاونی؛ مشــتری همیشگی، مشتری؛ 

طرفدار، حامی
patronage

معامالت اعضا با تعاونی، استفاده اعضا از خدمات 
و محصوالت عرضه شــده از ســوی تعاونی؛ 
طرفداری، حمایت، کمک، پشــتیبانی؛ معامله؛ 

قدرِت توصیه، قدرِت نفوذ
patronage-based distribution
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توزیع )سود( بر اســاس میزان معامالت )عضو با 
تعاونی(

patronage dividend
سود ســهام )در قالب مازاد برگشتی(، سود سهام 

اعضا 
patronage income

درآمد حاصل از معامله با اعضا 
patronage rebate

مازاد برگشتی 
patronage refund

مازاد برگشتی
patronage returns

مازاد برگشتی، سود حاصل از معامالت تعاونی 
patronage voting

رأی وکالتی، رأی توکیلی 
Patrons of Husbandry = The 
Grange

انجمن همکاری و تعاون کشاورزی ایاالت متحده 
pattern

الگو، انگاره 
pattern of yield

الگوی بازده، الگوی عملکرد 
pauper labor

نیروی کار فقیر
pawn

گرو گذاشتن، رهن دادن 
pawn and pledge bank = pawn 
bank

بانک کارگشایی 
pawnbroker 

وام دهنــده )در ازای گرو مال(؛ دالل کارگشــا، 
صاحب بنگاه کارگشایی

pawnbroking 
کارگشایی، دادن وام در ازای گرو مال یا وثیقه

pawned stock

سهام رهنی
pawnee

گروگیرنده، وثیقه گیر؛ مرتهن ]حقوق[ 
pawner

گروگذار، رهن گذار؛ راهن ]حقوق[
pawn-office

بنگاه یا مؤسسه اعطای وام )در برابر وثیقه( 
pawnshop

بنگاه رهنی، بنگاه کارگشایی، مغازه گرویی
pay 

پرداخت کردن، پرداختن؛ پول دادن، حقوق دادن؛ 
ادا کردن، تاوان دادن؛ حقوق، دستمزد، اجرت

payability
قابلیت پرداخت در موعد سررسید 

payable
قابل پرداخت، پرداختنی، واجب االدا،  الزم التأدیه، 

قابل وصول 
payable amount
مبلغ یا وجه الزم التادیه، مبلغ یا وجه قابل پرداخت
payable at delivery 

قابل پرداخت موقع تحویل 
payable at maturity 

قابل پرداخت در سررسید 
payable at sight = payable at call

قابل وصول عندالمطالبه 
payable book

دفتر اسناد پرداختنی 
payable in advance

قابل پرداخت پیشاپیش، قابل پیش پرداخت 
payable on demand

پرداخت عندالمطالبه 
payable on first demand 

قابل پرداخت تا اولین درخواست 
payable shares

سهام الزم التأدیه 
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payable to bearer
قابل پرداخت در وجه حامل 

pay administration
اداره امور پرداخت

pay-as-you-earn (PAYE)
پرداخت مالیات به هنــگام وصول درآمد، مالیات 

بالفصل بر درآمد 
pay back

مسترد داشتن، استرداد، پس دادن، جبران کردن، 
بازپرداخت، تأدیه

pay-back method
روش استرداد، روش برگشت سرمایه 

pay-back period
دوره بازیافت، دوره برگشت؛ دوره بازپرداخت 

pay-back period of capital
دوره برگشت سرمایه، دوره بازیافت سرمایه 

pay by result = payment by result
پرداخت بر حســب نتیجه کار، پرداخت به نسبت 

میزان تولید، پرداخت کارمزدی 
pay ceiling

سقف دستمزد، سقف پرداخت
pay-claim

تقاضای اضافه حقوق؛ مطالبه حقوق
pay clerk

متصدی پرداخت 
pay commissioner

رییس دایره پرداخت ها
pay-day

موعد پرداخت، روز پرداخت حقوق 
pay dispute 

اختــالف در مورد حقوق، اختالف بر ســر میزان 
حقوق

pay down
پیش پرداخت کردن؛ پرداخت نقدی 

payee

دریافت دارنده، دریافت کننــده وجه، گیرنده وجه، 
مؤدی الیه 

payer
 دهنده وجه، مؤدی، پرداخت کننده وجه 

pay for
تاوان دادن 

pay in
واریز کردن، به حساب ریختن 

paying off
تسویه کردن، تصفیه کردن؛ ادا کردن، استهالک 

بدهی 
paying off a mortgage

از گرو در آوردن، از رهن خارج کردن 
paying office

دفتر مؤدی 
paying teller

تحویلدار پرداخت 
pay in kind

پرداخت غیر نقدی، مبادله جنس 
pay-in slip

برگه وصولی، فیش واریز 
pay leader
رهبر دستمزدی، رهبر مزدبگیر، رهبر حقوق بگیر 
pay master = paymaster

سررشته دار، رییس امور پرداخت ها، مأمور پرداخت، 
مسئول پرداخت

payment 
پرداخت، تأدیه، تســویه، واریز؛ پرداختی؛ اجرت، 

مزد، دستمزد، حق الزحمه
payment book 

لیست حقوق، صورت پرداخت، سیاهه پرداخت
payment for honor

پرداخت به اعتبار شخص ثالث 
payment gap

اختالف پرداخت و دریافت
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payment in advance
پیش پرداخت، مساعده 

payment in cash
پرداخت نقدی 

payment in due course 
پرداخت در سررسید

payment in full
پرداخت کامل 

payment in installment 
پرداخت به اقساط 

payment in kind
پرداخت غیر نقدی

payment method
روش پرداخت

payment obligations
تعهدات مالی 

payment of account
تصفیه حساب، تسویه حساب 

payment of claim
پرداخت خسارت؛ پرداخت مطالبات ]در جمع[

payment of debts
پرداخت دیون 

payment of duties
پرداخت عوارض گمرکی 

payment of expenses
پرداخت هزینه ها 

payment of funds
پرداخت وجوه 

payment of interest
پرداخت سود، پرداخت بهره 

payment of premium 
پرداخت حق بیمه

payment of shares
پرداخت سهام 

payment of subscription

پرداخت حــق عضویت، پرداخت حق اشــتراک، 
پرداخت آبونمان 

payment on account
پرداخت علی الحساب

payment on installment
پرداخت تقسیطی، پرداخت اقساطی

payment time
مهلت پرداخت، زمان پرداخت، موعد پرداخت

payment voucher = payment bill
سند پرداخت

pay off
تأدیه کامل، تســویه؛ حاصل، نتیجه؛ سررســید، 
موعد؛ تســویه کردن؛ حق حساب دادن، رشوه 

دادن، حق السکوت دادن
payoff 

تسویه حساب، بازپرداخت، تأدیه کامل 
pay off matrix

ماتریس بــازده، ماتریس ســود، ماتریس ارزش 
منافع

pay off period
دوره بازدهی 

pay out
خرج کردن، پرداختن، دادن 

pay out period
دوره پرداخت، دوره خرج

payout ratio = pay-out ratio
نسبت تسویه، نسبت واریز، نسبت پرداخت؛ نسبت 

پاداش قطعی 
pay pause

تثبیت پرداخت ها 
pay plan

طرح پرداخت حقوق و دستمزد 
pay raise

افزایش حقوق 
pay raise scheme 
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طرح افزایش حقوق
payroll 

فهرست حقوق، فهرســت حقوق بگیران، حقوق 
بگیران؛ صورت پرداخت )حقوق(؛ جدول حقوق 
payroll card

کارت پرداخت حقوق، کارت حقوق 
payroll deductions 

کسر از حقوق، کسورات حقوقی
payroll tax

مالیات بر حقوق و دستمزد 
payroll withholding

کسر مالیات از حقوق
pay scale

پایه حقوق، اشل حقوق
pay schedule

جدول حقوقی
payslip = pay slip

فیش حقوق؛ صورت پرداخت
pay structure

ساختار حقوق
pay tribute

ادای احترام )کردن(، تجلیل 
Peace Corps

سپاه صلح 
peace court

دادگاه بخش
peace dividend

ســود حاصل از صرفه جویــی در مخارج نظامی، 
منافع حاصل از زمان صلح، صرفه جویی دفاعی 

زمان صلح 
peaceful

مســالمت آمیز، صلح آمیــز؛ بالمعــارض و بدون 
مزاحمت ]حقوق[

peaceful coexistence
همزیستی مسالمت آمیز

peaceful means
راه های مسالمت آمیز، شیوه های مسالمت آمیز

peaceful picketing
حق جلوگیری مسالمت آمیز از کار 

peaceful possession
تصرف یا استفاده بالمعارض و بدون مزاحمت

peace-keeping force
نیروی حافظ صلح، نیروی پاسدار صلح 

peace loving
صلح جو، صلح طلب 

peace of mind
آرامش خاطر

peace pact
صلح نامه، پیمان صلح، معاهده صلح

peace time = peacetime
دوران صلح، زمان صلح 

peace treaty
معاهده صلح 

peak
رأس، قله، تارک؛ حد اعال، منتها درجه، نقطه اوج؛ 
حداکثر، بیشینه، اوج ]تقاضا، مصرف، تولید، بار، 

فشار ...[
peak hours

ساعات اوج ]مصرف، تولید، ...[
peak output

باالترین رقم تولید، باالترین میزان تولید
peak rate

نرخ یا تعرفه زمان اوج تقاضا 
peanut politics

سیاست عوام فریبانه 
peasant

دهقــان، زارع، رعیت؛ کارگر کشــاورزی، برزگر؛ 
خوش نشین، خرده کشاورز

peasant association
اتحادیه دهقانی، تشکل دهقانی
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peasant farmer
کشاورز خرده مالک 

peasant farming
خرده مالکــی؛ زراعــت خرده مالکی، کشــاورزی 

دهقانی
peasant farming system = peas-
antry farming system

نظام بهره برداری دهقانی 
peasant farms

مزارع روستایی
peasant movement

جنبش دهقانی، نهضت دهقانی 
peasantry

دهقانان، قشر کشاورز، طبقه زارع 
peculation

اختالس، دستبرد در اموال دولت، حیف و میل
peculation of public funds

حیف و میل دارایی و اموال عمومی 
peculiarities

خصوصیــات، مختصــات، ویژگی هــای خاص؛ 
مشخصات 

peculiarity
ویژگی، خصوصیت؛ خصیصه 

pecuniary
پولی، نقدی، مالی، مادی 

pecuniary benefit
سود هر معامله 

pecuniary offence
جنحه مشمول جریمه نقدی 

pecuniary punishment = cash 
fine 

جزای نقدی، جریمه نقدی 
pedagogic model

الگوی آموزشی و پرورشی 
pedagogy

آموزش شــیوه تربیت؛ آموزش و پرورش، تعلیم و 
تربیت )کودکان(؛ پداگوژی 

peddlary = peddling
دست فروشی، دوره گردی، پیله وری 

peddler = pedlar
پیله ور، دست فروش، دوره گرد

peer
همتا، هم شــأن، هم تراز، هم سن و سال، همپایه؛ 

هماالن، همپایگان ]در جمع[
peerage

اعیان، اشراف؛ نجیب زادگی؛ نسب نامه اشراف 
peer assessment

ارزیابی هماالن، ارزیابی هم ترازان
peer groups

گروه های هم پایه، گروه های هم تراز 
peer instruction

تعلیم همپایگان، آموزش هماالن 
peerless

بی نظیر، بی همتا
peer mentoring

روش استاد ـ شاگردی همپایگان
peer of the realm

عضو مجلس اعیان؛ اشراف زاده 
peer review

داوری توســط گروه هم ترازان، بررســی توسط 
کارشناس امر

peers
هم پایگان، هم ترازان، هم رتبگان، هماالن 

peer-to-peer marketing = P2P 
marketing

بازاریابی فرد به فرد
peg away

سخت کار کردن 
pegging

تثبیت قیمت، اقدام به تثبیت



678  pegging out

pegging out
ثابت نگه داشتن قیمت؛ تعیین حدود کردن 

peg (out)
تثبیت قیمت، تثبیت دستمزد 

peg point
نرخ تثبیت، معیار تثبیت؛ مزد معیار 

peg system
نظام تثبیت )دستمزد(

pelf
مال حرام، مال دزدی؛ ذخارف دنیوی 

pen
آغل، گاودانی، مرغدانی؛ قلم 

penal
جزایی، کیفری 

penal action
محاکمه جزایی، دادخواست جزایی 

penal code
قانون جزا، قانون مجازات عمومی 

penal conviction
محکومیت کیفری 

penal interest
بهره دیرکرد 

penalization
مجازات کردن، کیفر کردن، جریمه کردن 

penalize
جریمه کردن، مجازات کردن، به کیفر رساندن

penal law
حقوق جزا، قانون جزا، قانون کیفری 

penal liability
مسئولیت جزایی 

penally
از نظر جزایی، به لحاظ کیفری 

penal offence
جنحه جزایی

penal prosecution

تعقیب جزایی
penal provisions

ضوابط ناظر بر اِعمال اقدامات تنبیهی 
penal record

سابقه کیفری، سوءسابقه 
penal servitude

حبس با اعمال شاقه 
penal settlement = penal colony

تبعیدگاه 
penal statute

قانون جزا، قانون جزایی، قانون کیفری 
penal system

نظام جزایی، نظام کیفری
penalty

مجازات، جریمه؛ جزا، کیفر، تاوان؛ وجه التزام 
penalty bond

سند قرضه تاوان، سند قرضه غرامت یا جریمه 
penalty clause

شرط مجازات، شــرط تنبیهی، شرط غرامت؛ قید 
وجه التزام

penalty for delay 
جریمه دیرکرد؛ مجازات تأخیر در ایفای تعهد

penalty rate
نرخ جریمه 

pendent
معلق

pending
بالتکلیــف، معــوق، معلق؛ مطروح، در دســت 

رسیدگی؛ قریب الوقوع
pending case
موضوع حل نشده، قضیه معوق، دعوای بالتکلیف
pending decision

تا اعالم تصمیم یا رأی، تا زمان تصمیم گیری 
pending matter

قضیه در حال تعلیق، موضوع بالتکلیف، موضوع 
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در دست رسیدگی 
pending suit

دعوای بالتکلیف، دادخواهی در دست رسیدگی
penetrable

رخنه پذیر، نفوذ پذیر، قابل رسوخ؛ قابل درک 
penetrating = penetrative

تیزبین، نافذ؛ مؤثر، کارگر، کارساز 
penetrating pricing = penetra-
tion pricing

قیمت گذاری نفوذی 
penetration

رخنه، نفوذ، رسوخ؛ تیزبینی، قدرت تمیز 
penetration ratio 

ضریب نفوذ 
pen-name

اسم مستعار، تخلص 
penniless

بی پول، مفلس، تهیدست
penny stocks

سهام کم ارزش
penology

کیفرشناسی
pension

حقوق بازنشســتگی، مســتمری، مقرری وظیفه؛ 
مستمری دادن، مقرری دادن؛ پانسیون

pensionable
مشمول بازنشستگی

pensionable age = pension age
سن بازنشستگی

pension age 
سن بازنشستگی

pensional deductions
کسور بازنشستگی

pensioner
بازنشســته، حقوق بگیر بازنشســتگی، مستمری 

بگیر، وظیفه بگیر
pension fund

صندوق بازنشستگی
pension insurance plan = pension 
insurance scheme

طرح بیمه بازنشستگی
pension plan = retirement plan

طرح بازنشستگی
pension reserve fund

صندوق ذخیره بازنشستگی 
pension reversion 

طرح تبدیل بازنشستگی
pension trust

صنــدوق امانی بازنشســتگی، صندوق ســپرده 
بازنشستگی 

people
مردم، خلق، ملت، جمعیت؛ خالیق

people-based organizations
ســازمان های مردمــی، تشــکل های مردم مدار، 

تشکل های مردم نهاد
people-centred

مردم گرا، مردم محور، خلق گرا
people-oriented 

مردم گرا؛ خلق گرا 
people’s bank

بانک مردمی، بانک خلقی 
people’s capitalism

سرمایه داری خلقی، کاپیتالیسم خلقی 
people’s common right

حقوق عمومی افراد 
people’s court 

دادگاه رسیدگی به دعاوی کوچک 
people’s movement

جنبش مردمی، نهضت خلقی 
people’s organizations
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تشکل های مردمی، سازمان های مردمی
people’s participation 

مشارکت مردم، مشارکت مردمی
peoples republic 

جمهوری خلق
people who think otherwise 

دگراندیشان 
people with disabilities = the 
disabled

معلوالن 
people with mental disabilities

معلوالن ذهنی 
people with physical disabilities

معلوالن جسمی 
pepper-corn rent

اجاره ظاهری 
per annum

هر سال، سالیانه؛ در سال؛ سالی 
per capita 

سرانه
per capita allowance 

کمک هزینه سرانه 
per capita consumption

مصرف سرانه 
per capita debt

بدهی سرانه
per capita expenditure

هزینه سرانه، مخارج سرانه
per capita income

درآمد سرانه
per capita living standard 

سطح سرانه زندگی 
per capita output 

تولید سرانه، محصول سرانه
per capita = percapita 

سرانه، به ازای هر نفر
per capita productivity 

بهره وری سرانه 
perceived

ادراک شده
perceived self

خوِد ادراک شده
perceived self-efficacy

خودکارآمدی ادارک شده
percentage

درصد، حق العمل درصدی، پورسانت، صدانه
percentage computation

درصدیابی، محاسبه درصد 
percentage expression

درصد نمایی 
percentage of completion method

روش تعیین درصد یا میزان پیشرفت کار 
percentage of profit to sales

درصد سود به فروش 
percentages

پورسانت؛ درصدها
percentile

صدک، صد یک، درصدی
per cent = percent 

درصد 
perception

ادراک، برداشت، تصور، ذهنیت 
perceptual skill 

مهارت های ادراکی 
percipient

تیزبین، هوشمند، بافراست 
per diem

روزانه، به قرار روزی، به ازای هر روز، بر حســب 
روز، هر روز، در هر روز 

peremptory 
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آمرانه، تحکم آمیز؛ قاطــع، قطعی، واجب االجرا، 
بی چون و چرا، غیر قابل انکار

peremptory notice
اخطار نهایی، آخرین اخطار، اولتیماتوم 

peremptory writ
احضاریه، قرار احضار خود مدعی علیه 

perennial
دائمی، چند ساله، پایا، همیشگی

perestroika
پروسترویکا؛ بازسازی، نوسازی، تجدید حیات ]به 
زبان روسی[؛ برنامه بازسازی اقتصادی روسیه 

]شوروی سابق[
perfect

کامل، بی عیب و نقص، تمام و کمال
perfect competition

رقابت کامل، رقابت تمام عیار
perfected security 

وثیقه ثبت شده 
perfect elasticity

کشش کامل
perfect evident 

ادله قاطع 
perfect hedge

تأمین طلبی کامل 
perfectible

کمال پذیر، قابل تکمیل، قابل تکامل 
perfect inelasticity

کشش ناپذیری کامل
perfection

کمال؛ تکمیل، کامل کردن
perfectionism

کمال گرایی، کمال جویی؛ وسواس 
perfectionist

کمال گرا، کمال پرست، کمال جو؛ وسواسی 
perfectly

کاماًل، به طور کامل، بدون عیب و نقص
perfect market

بازار کامل
perfect monopoly

انحصار کامل
perfect obligation

تعهد قانونی، تعهد رسمی، التزام قانونی 
perfect oligopoly

چند قطبی کامل، انحصار چند قطبی کامل
perfect ownership

مالکیت مطلق 
perfect position 

جایگاه ویژه، جایگاه خاص
perfect standard cost

هزینه معیاری کامل
perforating machine

ماشین پرفراژ 
perform

انجام دادن، به جــا آوردن، ادا کردن، ایفا کردن، 
عمل کردن، اجرا کردن

performance 
عملکرد؛ انجام، اجرا، ایفا 

performance analysis 
تحلیل عملکرد 

performance appraisal
ارزیابی عملکرد 

performance audit(ing)
ممیزی عملکرد، حسابرســی عملکرد، بازرســی 

عملکرد 
performance-based

مبتنی بر عملکرد، عملکردگرا 
performance-based education 

آموزش مبتنی بر عملکرد، آموزش عملی، آموزش 
عمل گرا

performance bond
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ضمانت حســن اجرا، ضمانت اجرا، ضمانت حسن 
انجام کار 

performance budgeting
بودجه بندی عملیاتی 

performance data
شرح اجرا 

performance evaluation 
ارزشیابی عملکرد 

performance gap
شکاف عملکرد 

performance guarantee = perfor-
mance bond

ضمانت اجرایی، تضمین اجرایی، ضمانت حســن 
انجام کار

performance improvement
بهبود عملکرد، ارتقای عملکرد

performance indicator
شاخص عملکرد

performance management
مدیریت عملکرد

performance objectives 
اهداف عملکردی 

performance of contract 
اجرای قرارداد 

performance of obligations
ایفای تعهدات

performance of transaction
انجام معامله، انشای معامله

performance parameters
شاخص های عملکرد، پارامتر های عملکرد

performance plan
طرح عملیاتی؛ برنامه عملکرد، برنامه اجرایی

performance rating
رتبه بندی عملکردی، ارزیابی عملکرد

performance report

گزارش عملکرد
performance review

بررسی عملکرد، بررسی نحوه انجام کار
performance sampling

نمونه گیری از نحوه انجام کار
performance standards

ضوابط عملکرد، معیارهای عملکرد، استانداردهای 
عملکرد

performance statements
صورت حساب های عملکرد

performance test
آزمون نحوه انجام کار

performance withholding
سپرده حسن انجام کار، سپرده حسن اجرا؛ کسور 

وجه الضمان ]در جمع[
perform duties 

به وظایف عمل کردن 
performer 
مجری، عامل اجرا، عمل کننده؛ بازیگر؛ اجراکننده
performing arts 

هنرهای نمایشی 
per head

ســرانه، به ازای هر نفر، به ازای هر سر؛ به ازای 
هر رأس

per hour
در هر ساعت، ساعتی، به ازای هر ساعت 

per instruction 
به موجب دستور

period
مدت، زمان، دوره زمانی؛ بازه زمانی؛ دوران، دوره
period analysis

تحلیل دوره؛ تحلیل زمانی 
period bill = term bill

برات مدت دار
period cost
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هزینه دوره محاسباتی 
periodical inspection

بازرسی دوره ای یا ادواری 
periodically

دوره ای، در فواصل معین، به صورت دوره ای، به 
صورت متناوب 

periodical publication
نشریه ادواری 

periodicals
نشریات ادواری 

periodical unemployment
بیکاری دوره ای، بیکاری ادواری 

periodic change
تغییر دوره ای، دگرگونی ادواری

periodic inventory system
روش  موجودی هــا،  ادواری  ثبــت  نظــام 

موجودی گیری دوره ای
periodic monitoring

نظارت ادواری، پایش دوره ای، کنترل متناوب 
periodic negotiations

مذاکرات دوره ای 
periodic = periodical

دوره ای، ادواری، تناوبی، متناوب؛ نشریه ادواری، 
گاهنامه 

periodic planning
برنامه ریزی دوره ای یا ادواری 

period of availability
دوره قابلیت بهره برداری، دوره بهره برداری

period of crisis
دوره بحران، دوره بحرانی 

period of grace = respite 
ضرب االجل، مهلت، فرجه 

period of guarantee
مدت ضمانت، دوره تضمین، دوره ضمانت 

period of hire

مدت اجاره 
period of notice 

مهلت فسخ 
period of production

دوره تولید 
period of stay

مدت اقامت 
period of transition

دوره گذار، دوران انتقال
peripheral

جانبی، جنبی، حاشیه ای، پیرامونی، فرعی 
peripheral economy

اقتصاد پیرامونی 
perishability

فسادپذیری
perishable

فسادپذیر، فاسدشدنی، سریع الفساد
perishable goods

کاالهــای فســادپذیر، کاالهای سریع الفســاد، 
کاالهای فاسدشدنی

perishable items
اقالم  فســادپذیر،  اقالم  فاسدشــدنی،  کاالهای 

سریع الفساد
perjurer 

شاهد دروغ گو 
perjury

شهات دروغ، سوگند دروغ 
perks = perquisites

عواید غیر مستمر، مزایای موقت 
permanent

دائمی، همیشگی، مستمر، دائم، ثابت، ماندگار
permanent appointment 

انتصاب دائم 
permanent capital stock com-
pany
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شرکت سهامی با سرمایه ثابت 
permanent disability 

از کار افتادگی دائم 
permanent disablement

از کار افتادگــی دائــم، نقص عضو همیشــگی، 
معلولیت دائم

permanent dismissal 
انفصال دائم، عزل دائمی

permanent employment
اشتغال دائم؛ استخدام دائم، شغل ثابت

permanent file
بایگانی دائمی 

permanent income hypothesis
فرضیه درآمد دائمی، فرضیه درآمد ثابت

permanent job = permanent 
work

شغل دائمی، کار دائمی، شغل ثابت 
permanent member 

عضو ثابت، عضو دائمی؛ پای ثابت 
permanent residence 

اقامتگاه دائم 
permanent saving

پس انداز مستمر 
permanent seat

عضویت دائمی؛ کرسی دائمی، مسند دائمی 
permanent secretariat

دبیرخانه دائمی 
permanent secretary

دبیر دائمی؛ کارمند عالی رتبه، صاحب منصب ]در 
بریتانیا[

permanent separation
انفصال دائمی، تجزیه دائمی 

permanent service
خدمت دائمی، خدمت تمام وقت 

permanent tenancy right

حق اجاره داری دائمی 
permanent trustees

هیأت امنای دائم
permissible = allowed

بالمانع، مجاز، جایز، موجه، روا 
permissible non-bank activities

فعالیت های مجاز غیر بانکی 
permissive

ســهل انگارانه، مسامحه آمیز؛ مســامحه کار، اهل 
تساهل و تسامح؛ مجاز، اختیاری 

permissive legislation
قوانین مخیره ]حقوق[، قوانین اختیاری 

permissive wage-adjustment 
clause

شرط تجدید نظر در مزد 
permit 

پروانه، جــواز، مجوز؛ اجازه؛ اجــازه دادن، مجاز 
دانستن، مجاز شمردن؛ اجازه داشتن

permit card
مجوز، پروانه، جواز 

permit of issue
مجوز صدور 

permitted = authorized
مجاز، مختار 

permitted pesticide residue
حد مجاز باقی مانده سموم

perpetrator
مرتکب، مقصر 

perpetual annuity
مستمری مادام العمر 

perpetual bonds = perpetual 
debentures

اوراق قرضه دائمی 
perpetual debenture

برگه قرضه دائمی
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perpetual inventory
روش موجودی گیری مســتمر، روش انبارگردانی 

دائمی
perpetual loan 

وام بدون سررسید 
perpetually

مستمراً، الینقطع، بی وقفه، پیوسته، مدام 
perpetual = permanent

دائمی، همیشگی، مستمر
perpetuation

تداوم، استمرار 
perpetuity

مقرری دائمی؛ بدون محدودیت زمانی 
per pro

وکالتًا، به نمایندگی از جانِب، از طرِف، به جاِی
perquisites

پــاداش، امتیاز؛ مزایای جنبی، مزایا ]درآمد اضافه 
بر حقوق[؛ مزایای شغلی 

persecution
ایذا، آزار و اذیت؛ ستم، رنج و محنت 

perseverance
استقامت، پایداری، پشتکار 

persevering
مصّرانه، مجدانه؛ پی گیر، ثابت قدم، مصّر 

persistent offender
مجرم مصّر به تکرار جرم 

persona grata
عنصر مطلوب ]سیاسی[

personal
شخصی، خصوصی؛ حضوری، رو در رو

personal accident insurance
بیمه حوادث )انفرادی(

personal account
حساب شخصی 

personal action

دعوای شخصی؛ اقدام شخصی
personal allowance

حد نصاب بخشودگی مالیاتی شخصی 
personal assistant

دســتیار شــخصی، منشــی خصوصی، منشــی 
مخصوص

personal attributes
خصوصیات فردی، ویژگی های فردی 

personal belongings
متعلقات شخصی 

personal branding
برندسازی شخصی

personal capital contribution 
آورده سرمایه، سهم فرد از سرمایه 

personal computer (PC)
رایانه شخصی، کامپیوتر شخصی، رایانک 

personal control
نظارت مستقیم 

personal creative power
قدرت خالقیت فردی 

personal credit
اعتبار شخصی 

personal debt
بدهی شخصی، دین شخصی

personal distribution
توزیــع فردی، توزیع حضوری، توزیع شــخصی، 

توزیع خصوصی
personal distribution income

توزیع درآمد فردی، توزیع شخصی درآمد 
personal effects

اموال و اشیای شخصی 
personal equations

معادالت شخصی 
personal equity plan

طرح تشویق مردم به سرمایه گذاری 
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personal estate = personal prop-
erty

دارایی منقول، اموال منقول؛ اموال شخصی؛ ملک 
شخصی

personal exemption 
معاف از مالیات بر درآمد شخصی 

personal finance
مالیه شخصی، مالیه خصوصی 

personal finance company
شرکت تأمین مالی شخصی 

personal insurance 
بیمه شخصی، بیمه افراد

personal interests
منافع و مصالح شخصی، منافع یا مصالح فردی

personality
شــخصیت؛ خصوصیت ویژه؛ مسائل شخصی یا 

خصوصی ]در جمع[ 
personality development

رشد شخصیت 
personality of laws

ویژگی قوانین؛ وجوه مخیره قوانین ]حقوق[ 
personalization

شخصی سازی، شخصی کردن، به نام خود زدن؛ 
جنبه شخصی دادن

personal jurisdiction 
صالحدید شخصی 

personal ledger
دفتر کل حساب های شخصی 

personal liability
بدهی شخصی، تعهد شخصی؛ تعهدات فردی ]در 

جمع[
personal loan

وام شخصی، وام مصرفی 
personal loan company

شرکت وام شخصی

personally
اصالتًا، شخصًا، به نفسه؛ حضوراً؛ به طور خصوصی 
personal needs

نیازهای شخصی، مایحتاج فردی، حوایج شخصی 
personal outlays

مخارج شخصی، هزینه های شخصی
personal property

اموال یا دارایی منقول؛ اموال شخصی
personal property tax

مالیات بر اموال شخصی ]اموال منقول[ 
personal qualifications

خصوصیات شخصی، شایستگی های فردی 
personal representative 

مدیر اموال 
personal requirements

شــخصی،  الزامات  شــخصی،  نیازمندی هــای 
مایحتاج فردی؛ شــرایط )مورد نیــاز( فردی، 

حوایج شخصی
personal restraint

محدودیت شخصی، اجبار شخصی
personal rights

حقوق شخصی، حقوق فردی، حقوق مدنی 
personal risk

مخاطره شخصی، ریسک شخصی
personal saving

پس انداز شخصی، پس انداز فردی 
personal security

وثیقه شخصی، ضمانت شخصی؛ امنیت فردی
personal selling

فروش حضوری 
personal service

ابالغ شخصی
personal service utility

مطلوبیــت خدمــت شــخصی، مطلوبیت عرضه 
خدمت به صورت حضوری یا شخصی
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personal status = civil status 
احوال شخصیه 

personal status office
اداره احوال شخصیه

personal stock 
سهام بانام 

personal surety = personal bail
کفیل؛ ضامن، کفالت 

personal tax
مالیات شخصی

personal tithe
عشریه شخصی

personalty
دارایی یا اموال شخصی

personal warranty
ضمانت شخصی

personal wealth
ثروت شخصی

persona non-grata
عنصر نامطلوب ]سیاسی[

personate 
خود را بــه جای دیگری معرفــی کردن، غصب 

کردن هویت دیگری، قلب هویت کردن
personation

خود را به جای دیگری جا زدن یا معرفی کردن، با 
نام و مشخصات دیگری رأی دادن؛ قلب هویت
personator 

غاصب هویت، غصب کننده هویت دیگری
personification 

شخصیت بخشی، تشــخیص؛ مظهر، نمونه اعال، 
تجسم 

personify
شخصیت دادن، تشخص بخشیدن، جنبه انسانی 

دادن؛ مظهر چیزی بودن 
personnel

کارکنان، نفرات، نیروها، پرسنل 
personnel action

حکم کارگزینی 
personnel composition

ترکیب نیروها، ترکیب کارکنان 
personnel department

اداره کارگزینی، دایره استخدام، دایره پرسنلی 
personnel evaluation

ارزشیابی کارکنان، ارزشیابی نیروها 
personnel management

مدیریــت کارکنــان، مدیریت نیروهــا، مدیریت 
نیروی انسانی 

personnel manager
مدیر کارگزینی، رییس کارگزینی 

personnel officer
مســئول کارگزینی، متصدی کارگزینی، متصدی 

امور پرسنلی 
personnel process

مراحل استخدامی، روند استخدام 
personnel psychology

روان شناسی کارکنان، روان شناسی نیروها 
personnel rate of substitution

نسبت جایگزینی کارکنان یا نیروها 
personnel records

سوابق پرسنلی 
personnel recruitment

جذب و استخدام نیرو 
personnel selection

گزینش نیرو، انتخاب کارکنان، گزینش پرسنل 
personnel training

آموزش کارکنان، کارآموزی نیروی انسانی، تعلیم 
و تربیت نیرو 

person-to-person
حضوری، رو در رو؛ خصوصی، شخصًا 

Perspective Plan Document
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سند برنامه چشم انداز 
persuasion

قانع ســازی،  متقاعدســازی،  ترغیــب،  اقنــاع، 
مجاب سازی 

persuasive
اقناعی، ترغیبی؛ متقاعد کننده، قانع کننده 

persuasive argument
بحث اقناعی، استدالل متقاعد کننده 

persuasiveness
قدرت اقناع، توان ترغیب، قدرت مجاب سازی

pertinent
ذی ربط، مربوطه؛ مربوط، مناسب

pertinent laws 
قوانین مربوطه

pertinent regulations
مقررات مربوطه

pertinents
متعلقات ملک 

pervasive
نافذ، فراگیر؛ جاری، ساری 

perversion
انحراف، دستکاری، تحریف 

perverted
منحرف، گمراه؛ تحریف شده 

pest control
دفع آفات، مبارزه با آفات، کنترل آفات 

pesticide
آفت کش 

pesticide-resistant
مقاوم به آفت کش

pest-resistant variety
گونه مقاوم به آفت

pet bank
بانک خودمانی 

petit bourgeois = petty bourgeois

خرده بورژوا، خرده مالک، خرده سرمایه دار 
petition

عرض حال، دادخواســت، شــکایت، دادخواهی؛ 
درخواست کردن 

petitioner = suitor = plaintiff
شاکی، عرض حال دهنده، خواهان 

petition for probate 
درخواست انحصار وراثت 

petition for review 
درخواست تجدید نظر

petition in bankruptcy 
درخواست یا تقاضای اعالم ورشکستگی ]از طرف 

ورشکسته[
petitioning creditor

بستانکار شاکی 
petition rejection

رد درخواست 
petro dollars

دالرهای نفتی 
pet shop

مغازه حیوان فروشی، پرنده فروشی 
pet subject

موضوع مورد عالقه
petty

جزئی، پیش پاافتاده، کم اهمیت، کوچک، اندک
petty average

خسارت جزئی 
petty cash

تنخواه گردان، تنخواه جزئی 
petty cash fund = imprest fund

وجوه تنخواه گردان
petty expenses

هزینه های جزئی، مخارج جزئی 
petty landowner

خرده مالک 
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petty larceny = petty theft 
دله دزدی

petty observance
رعایت بیش از حد، مراعات بیش از حد

petty offence = minor offence
خالف کوچک، لغزش، خالف جزئی

petty session
دادگاه سیار 

petty sessional court
شعبه دادگاه سیار امور خالفی 

petty thief 
دله دزد 

phalansterian
ساکن جامعه اشتراکی 

phalanstery
جامعه کوچک اشتراکی 

pharmacist
داروساز، داروخانه دار 

pharmacology
داروشناسی 

pharmacy
داروخانه 

pharmacy cooperative
تعاونی دارویی، داروخانه تعاونی 

phase
مرحله، گام، فاز؛ جنبه؛ حالت؛ مرحله بندی کردن

phase change
تغییر مرحله، تغییر فاز 

phased
مرحله بندی شده، گام به گام، مرحله به مرحله

phase in
باب کردن تدریجی 

phase out
حذف تدریجی، کنــار گذاشــتن تدریجی؛ تمام 

کردن تدریجی یا مرحله به مرحله 

phase-wise removal = phasing 
out
حذف مرحله ای، حذف گام به گام، حذف تدریجی
phasing

مرحله بندی، فاز بندی
phasing method

روش مرحله ای، روش مرحله بندی 
phenomena 

پدیده ها 
phenomenal
استثنایی، پدیده استثنایی؛ خارق العاده، چشمگیر 

phenomenalism
پدیده گرایی، استثناگرایی 

phenomenalist
پدیده گرا

phenomenological 
پدیدارشناسانه 

phenomenology
پدیدارشناسی، پدیده شناسی، پدیدارشناختی

phenomenon
پدیده، پدیدار، عارضه؛ رویداد

philanthropic
نوع دوستانه، بشردوستانه؛ خیریه 

philanthropic feelings
احساسات بشردوستانه 

philanthropic organizations = 
humanitarian organizations

سازمان های بشردوستانه
philanthropist

نیکوکار،  انسان دوست؛  نوع دوســت،  بشردوست، 
خّیر 

philanthropy
نوع دوستی، بشردوستی 

philosophy
فلسفه، حکمت؛ اصول، اعتقادات 
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phobia
ترس، واهمه، هراس

photocopy
رونوشت، روگرفت، فتوکپی، المثنی 

physical
مادی، جســمانی، فیزیکی؛ عینی، واقعی؛ طبیعی؛ 

کالبدی 
physical asset

دارایی مادی، دارایی عینی؛ دارایی مشهود
physical capital

سرمایه مادی، سرمایه فیزیکی 
physical controls

تحدیدهای عینی، نظارت های فیزیکی 
physical counting

شمارش عینی 
physical development

پیشرفت فیزیکی، توسعه فیزیکی؛ توسعه کالبدی 
]عمران و شهرسازی[

physical disability
معلولیت جسمی 

physical distribution
توزیع کاال، حمــل و نقل؛ توزیع مــادی، توزیع 

فیزیکی
physical education

تربیت بدنی 
physical evidence

شواهد عینی 
physical facilities

تسهیالت یا امکانات فیزیکی 
physical geography

جغرافیای طبیعی، جغرافیای فیزیکی 
physical indicators 

شاخص های کالبدی، شاخص های فیزیکی 
physical inventory

موجودی کاال در انبار، موجودی کف انبار 

physicality
ویژگی های فیزیکی، کیفیت مادی 

physically 
به لحاظ جسمی، از نظر فیزیکی؛ از لحاظ طبیعی، 

جسمًا، واقعی، عینی 
physically-handicapped 

عقب افتاده  جســمی،  عقب مانده  معلول جسمی، 
فیزیکی

physical map
نقشه طبیعی، نقشه فیزیکی 

physical needs
نیازهای جسمی، نیازهای فیزیکی 

physical plan
طرح کالبدی ]عمران و شهرسازی[

physical planning 
برنامه ریزی کالبدی، برنامه ریزی فیزیکی 

physical presence
حضور شخصی، حضور عینی، حضور مستقیم

physical quality of life index 
(PQLI)

شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، شاخص کیفیت 
مادی زندگی

physical stock count
شمارش عینی موجودی 

physical stock-taking
موجودی گیری مادی، موجودی گیری کاال 

physical support
حمایت مادی 

physical well-being
سالمت جسمی 

physician 
پزشک، دکتر، طبیب، حکیم

physiocrats
طبیعیون، فیزیوکرات ها 

physiosocial disabilities 
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معلولیت های جسمی ـ اجتماعی
phyto-sanitary

بهداشت نباتی 
picket

مأمور اعتصاب، اعتصاب پا، محافظ اعتصاب 
picketing

اعتصاب پایی، مراقبت از اعتصاب
picket line

صف اعتصاب 
pickets

تحریک کنندگان اعتصاب، محرکین اعتصاب
pick out

برگزیدن، دست چین کردن؛ تشخیص دادن، پیدا 
کردن 

pick-up payment
پرداخت نهایی، پرداخت آخرین قسط

pick-up truck
وانت

pick-your-own
سرجالیزی، سرخرمنی

pick-your-own-farm 
مزرعه خودبرداشت 

pictograph 
نمودار تصویری 

piece-wage
دستمزد پاره کاری 

piece wage rate = piece rate
نرخ کارمزدی، دســتمزد بر حسب مقدار تولید یا 

نتیجه کار 
piece work

مقاطعه کاری، کار کارمزدی 
piece-working

دریافت مزد بر اساس میزان کار 
piecework job

شغل کارمزدی 

pie-chart = pie diagram
نمودار دایره ای 

pig farm
مزرعه پرورش خوک؛ خوک داری ]محل پرورش[ 
piggery = pig pen

خوک دان، آغل خوک 
piggy-back service

خدمت بدون اجرت، خرحمالی
piggy bank

قلک 
piggy bank loans 

وام دوپشته 
pig on pork

از این جیب به آن جیب؛ جیب به جیب کردن
pile

توده، کپه، دسته، تل 
pilferage

دله دزدی 
pilgrim 

زائر 
pilgrimage 

زیارت 
pilgrimage tourism

گردشگری زیارت، گردشــگری زیارتی، سیاحت 
زیارتی

piling-up fortune
ثروت اندوزی 

pillar 
ستون، رکن؛ حامی؛ ارکان ]در جمع[

pillars of development
ارکان توسعه 

pilot
آزمایشی، پایلوت، مقدماتی؛ خلبان 

pilot census
سرشماری مقدماتی 
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piloting nature
ماهیت آزمایشی 

pilot operation
عملیات آزمایشی، بهره برداری آزمایشی

pilot phase
مرحله آزمایشی، فاز آزمایشی

pilot plan
طرح آزمایشــی، طرح پایلوت، طرح هادی، طرح 

پیشاهنگ 
pilot project

پروژه راهنما، پــروژه پایلوت، پروژه هادی، پروژه 
مقدماتی، پروژه پیشاهنگ 

pilot site
محل اجرای طرح آزمایشی 

pilot study
مطالعه مقدماتی، مطالعه آزمایشی 

pilot survey
بررسی مقدماتی، پیمایش اولیه 

pilot-test
آزمون راهنما

pious foundation
اوقاف، بنیاد نیکوکاری

pipe drainage
زهکشی لوله ای 

piped water
آب لوله کشی 

pipeline
در دســت اجرا، در جریان، در شــرف تکوین، در 
دست اقدام ]با حروف اضافه in the در ابتدا[؛ 

خط لوله، خط مستقیم، لوله آب کشی
piracy

راهزنــی دریایی؛ تقلید غیر قانونی، اســتفاده غیر 
قانونی، بهره برداری غیر مجاز

pisciculture = fish farming
پرورش ماهی 

pistachio-growers cooperative
شرکت تعاونی پسته کاران، تعاونی پسته کاران

pistachio-growers= pistachio-
farmers 

پسته کاران
pitfall

دام، تله؛ گرفتاری، مشکل، مخمصه
pit-head price

قیمت سر خرمن
pivotal

محوری، اساسی، مهم 
pivotal position

جایگاه محوری، پســت و مقــام کلیدی، جایگاه 
شغلی مهم

pivotal role
نقش محوری 

pivot effect hypothesis
فرضیه اثر محوری 

placard
شعارنوشته، اعالمیه، شعار، پالکارد، دیوارآویز

place 
محل، مکان، جا؛ جایگاه، موضع؛ شأن، مقام؛ قرار 

دادن، گذاشتن، مستقر کردن، نهادن
placement

کارگماری؛ احراز شغل؛ تعیین جا، جایابی 
placement test

آزمون تعیین سطح 
place of birth

محل والدت، محل تولد 
place of business

مکان فعالیت، محل فعالیت 
place of contract

محل عقد قرارداد 
place of delivery

محل تحویل کاال
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place of employment
محل کار، محل اشــتغال، محل استخدام، محل 

خدمت 
place of issue

محل صدور
place of meeting = venue of meet-
ing

محل تشکیل جلسه، مکان جلسه، محل برگزاری 
تجمع 

place of payment
محل پرداخت، محل تأدیه 

place of reception
محل دریافت )کاال(

place of residence
محل اقامت، اقامتگاه

place utility
مطلوبیت مکانی 

placing
فروش خصوصی سهام 

placing broker
کارگزار امور بیمه 

plague
آفت، بال، طاعون 

plague-stricken
طاعون زده، آفت زده، بالزده 

plain
دشت، جلگه؛ ســاده، واضح، صریح، رک؛ هموار، 

صاف 
plain dealing

معامله صاف و ســاده؛ روراســتی، درست کاری، 
صداقت 

plaintiff = claimant = petitioner
شاکی، مدعی، خواهان، دادخواه 

plan
طرح، تدبیر، برنامه، نقشه، پالن

Plan and Budget Organization
سازمان برنامه و بودجه 

plan document
سند برنامه 

plan for action = action plan
طرح اقدام، برنامه عمل، برنامه کار؛ راهنمای عمل 
plan for disposal of surplus and 
loss

طرح تقسیم سود و زیان 
plan implementation

اجرای طرح 
plank

الوار، تخته 
planned

برنامه ریزی شــده، هدایت شــده؛ حساب شده، 
سنجیده؛ مورد نظر 

planned costs
هزینه های برنامه ریزی شده، هزینه های پیش بینی 

شده، هزینه های مورد نظر 
planned economy

اقتصاد هدایت شده، اقتصاد برنامه ریزی شده
planned investment

ســرمایه گذاری برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری 
حساب شده

planned maintenance
تعمیرات برنامه ریزی شده و منظم، انجام تعمیرات 

طبق برنامه 
planner

برنامه ریز، طراح؛ نقشه کش
planning

طرح ریزی  طراحی،  برنامه گــذاری؛  برنامه ریزی، 
]نظامی[؛ آمایش

planning culture
فرهنگ برنامه ریزی

planning fallacy 
خطای برنامه ریزی 
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planning horizon
افق برنامه ریزی، چشم انداز برنامه ریزی

planning interval
فاصلــه زمانــی بیــن برنامه ریــزی، فاصله بین 

برنامه ریزی
planning method

روش برنامه ریزی، شیوه برنامه گذاری 
planning permission

مجوز فعالیت های عمرانی؛ پروانه یا جواز ساخت 
]در بریتانیا[

planning phase
مرحله برنامه ریزی، فاز برنامه ریزی 

plan of action
طرح عمل، برنامه اقدام؛ برنامه کار 

planometrics
برنامه سنجی 

plan participants
مشمولین طرح مزایای کارکنان

plan sponsor
حامی طرح، حامی مالی طرح

plant
واحــد تولیدی، کارخانــه؛ نیروگاه؛ گیــاه، نبات؛ 

کاشتن، غرس کردن، درخت کاری کردن
plantation 

کشت و زرع؛ درختســتان؛ مزرعه بزرگ؛ مجتمع 
کشاورزی؛ کشت زار؛ کشت و کار

plantation system
نظام کشت و بهره برداری )اراضی زراعی(

plant breeding
اصالح نباتات، اصالح نژاد گیاه، به نژادی گیاه 

plant equipment
تجهیزات و ادوات کشت 

plant ethology 
گل خو شناسی

planting

کشت، غرس، کاشت؛ کاشتن، غرس کردن
planting season 

فصل کشت 
planting, tilling and harvesting

کاشت و داشت و برداشت 
plant ledger

دفتر اموال کارخانه 
plant machine 

ماشین کشت 
plant patent 

پاداش پتنت؛ پاداش اختراع و ابداع 
plant pest and disease control

مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی 
plant turnover

برگشت سرمایه کارخانه 
plastic money

کارت اعتباری؛ ژتون 
plateau

فالت، جلگه بلند؛ ثبات ]اقتصاد[
platform

سکو، تریبون؛ برنامه؛ خط مشی حزبی ]سیاست[؛ 
مبنا

platform roadmap
نقشه راه خط مشی تولید 

Platonism
فلسفه افالطونی 

player 
بازیگر، نقش آفرین؛ بازیکن ]ورزش[

play politics
بهره برداری سیاسی کردن 

play the game
قواعد بازای را رعایت کردن، شــرافتمندانه عمل 

کردن 
plaza

مرکز خرید؛ بازار؛ میدان 
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plea bargaining
اقرار مصلحتی به جرم 

pleader ballister
وکیل دعاوی 

pleader = suitor
خواهان، مدعی، شاکی 

pleading
متن دادخواست 

pleadings
اظهــارات طرفین دعــوی؛ اظهــارات، دفاعیات 

]حقوق[
plea in abatement

تقاضای بطالن دادرسی 
plea of guilty

اقرار به جرم
plea of nullity

تقاضای ابطال یا لغو 
plea of urgency

درخواست رسیدگی فوری 
plebiscite

همه پرسی، مراجعه به آرای عمومی، رفراندوم 
plebs

عوام الناس، خالیق، عامه مردم 
pledge

قول، وعــده؛ گرویی، وثیقه؛ التــزام، تعهد؛ قول 
دادن، تعهد کردن، گرو گذاشتن

pledged 
گرو، مال مــورد وثیقه؛ عیــن مرهونه ]حقوق[؛ 

تضمین شده، با وثیقه، محفوظ
pledged asset

مال یا دارایی در گرو؛ مرهونه ]حقوق[
pledged properties

امالک گرویی، امالک گرو گذاشته شده 
pledgee

گروگیر، مرتهن

pledge of goods
گرو گذاشتن کاال

pledge of honor
قول شرف

pledge of movables
رهن مال منقول

pledger
گروگذار، راهن 

pledging
وثیقه گذاری، گروگذاری

plenary
عمومی ]جلسه، اجالس[؛ تام، مطلق؛ نامحدود 

plenary session
جلسه عمومی، اجالس همگانی، شورای عمومی 
plenipotentiary

نماینــده تام االختیار، تام االختیار؛ مختار بالمنازع، 
بالعزل

plenum
جلسه عمومی

plight
وضع اسف بار، مصیبت، فالکت، اوضاع وخیم

plodder
آدم زحمت کش 

plot
قطعه زمین زراعی، کرت؛ توطئه، دسیسه، نقشه، 
طرح؛ نقشــه کشیدن؛ ترســیم کردن؛ توطئه 

چیدن، دسیسه کردن
plotter
دسیسه گر، توطئه گر؛ طراح؛ دستگاه طراحی، پالتر
plotting = conspiracy

توطئه، دسیسه چینی 
ploughing back earnings

عواید ناشی از سرمایه گذاری مجدد سودها 
ploughing back profits

سرمایه گذاری مجدد سودها یا منافع 



696  plough = plow

plough = plow
گاوآهن، خیش، شخم؛ شخم زدن، کار با گاوآهن
plumbing fittings

اتصاالت لوله کشی 
plumbing = plumber = piping

لوله کشی 
plumbing supplies

لوازم لوله کشی 
plundered

غارت زده، چپاول شده
plunderer

غارت گر، چپاول گر 
plural

جمع؛ متکثر؛ چند گانه، چند تایی 
plural-activity

فعالیت چند جانبه، چند فعالیتی 
pluralism

تکثرگرایــی، چند صدایی، کثرت گرایی، چند گانه 
گرایی، چند گانه اندیشی، تکثرگرایی

pluralist
تکثرگرا، کثرت گرا، طرفدار چند صدایی 

pluralistic
تکثرگرایانه، کثرت گرایانه، چند گرایانه

pluralistic society
جامعــه تکثرگرا، جامعــه چند صدایــی، جامعه 

کثرت گرا 
plurality

تکثر، تعدد، کثرت، چندگانگی؛ اکثریت نســبی؛ 
اختالف تعداد آرای فــرد پیروز انتخابات با نفر 

دوم
plural vote

رأی گروهی، رأی جمعی 
plus point

امتیاز، مزیت، حسن؛ خاصیت؛ ویژگی مثبت 
plus value

ارزش مثبت، ارزش افزوده 
plutocracy

توانگــران،  حکومــت  ثروتمنــدان،  حکومــت 
توانگرساالری، پولدارساالری 

plutocrat
پولدار، دولتمند، پول ساالر 

plywood
تخته سه ال، تخته سه الیی 

poaching
شکار غیر قانونی، شکار قاچاق؛ تحریک کارگران 

موقت به ترک کار
pocket money

پول توجیبی 
poinding

ضبط، توقیف، مصادره 
point

نکته، نقطه؛ موضوع؛ امتیاز؛ نظر، عقیده؛ اشــاره 
کردن، نشان دادن، خاطر نشان کردن

point elasticity of demand
کشش نقطه ای تقاضا 

point estimation
برآورد نقطه ای، ارزیابی نقطه ای 

Point Four
اصل چهار 

Point Four Program
برنامه اصل چهار 

point of difference
وجه اختالف 

point of distinction
وجه تمایز

point of fact 
شرح ماوقع 

point of ideal proportion
حد ترکیب مطلوب، حد آرمانی تناسب 

point of indifference
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نقطه بی تفاوتی 
point of order

اخطار نظام نامه ای 
point of purchase goods

نقطه خرید کاال 
point of sale

محــل عرضه برای فروش، معرض فروش، مرکز 
فروش 

point of zero saving
نقطه پس انداز صفر 

point out
خاطر نشــان کردن، یادآور شــدن، اشاره کردن، 

اشاره داشتن
points rating method

روش رتبه بندی امتیازی 
point utility possibility curve

منحنی نقطه امکان مطلوبیت
polarity

قطبیت؛ اختالف، دوگانگی 
polarization

قطبــش، دودســتگی؛ تضــاد، پوالریزاســیون؛ 
قطب بندی 

police
پلیس، نیروی پلیس 

police court 
دادگاه خالف 

police department
کالنتری، شهربانی 

police headquarters
اداره کل شهربانی 

policeman
مأمور پلیس، مأمور کالنتری، پلیس 

police office
اداره شهربانی 

police post

کالنتری، پاسگاه انتظامی
police station

کالنتری، پاسگاه
policy

سیاست، خط مشی؛ تدبیر، رویه؛ مسلک؛ بیمه نامه؛ 
برنامه جامع

policy advice
سیاســی،  رهنمود  سیاســت گذاری،  توصیه های 

مشاوره سیاسی 
policy and hope 

تدبیر و امید 
policy development
تدوین خط مشی، سیاست گذاری، تدوین سیاست 
policy formulation

تدوین خط مشــی، تدوین سیاست، تبیین سیاست 
یا خط مشی

policy forum
سیاست اندیشی،  کارگاه  سیاست اندیشی،  اجالس 

کارگاه تدبیر اندیشی؛ مجمع سیاست گذاری
policy framework

چارچوب سیاست گذاری 
policy holder

بیمه گذار، بیمه شونده 
policy implications

تأثیرات ناشــی از اجرای سیاســت؛ توصیه های 
کلیدی؛ پیامدهای اجرایی

policy integration department
اداره تلفیق سیاست ها 

policy loan
وام بیمه نامه ای، وام با پشتوانه بیمه عمر 

policy-maker
سیاست گذار، خط دهنده، طراح سیاست 

policy-making
سیاست گذاری، سیاست ریزی 

policy-making body 



698  policy of containment

دستگاه سیاست گذاری
policy of containment

سیاست بازدارندگی، سیاست تحدیدی 
policy-off

بدون سیاست درآمدی 
policy of minimum interference

سیاست مداخله حداقلی 
policy of minimum price

سیاست حداقل قیمت؛ سیاست قیمت حداقلی
policy reserves

اندوخته بیمه نامه 
policy risk 

ریسک سیاسی، مخاطره سیاسی
policy shift

تغییر سیاست، چرخش سیاست 
policy underwriter

متعهد بیمه نامه 
politic

سیاســت مدارانه، باتدبیــر، مصلحت آمیز، رندانه، 
سیاست بازی؛ تدبیر، ترفند 

politic action
اقدام مصلحت آمیز

political advocacy
حمایت سیاسی

political appointees
منصوبین سیاسی

political arena
عرصه سیاست، عرصه سیاسی، آوردگاه سیاسی 

political asylum 
پناهندگی سیاسی 

political bargain
معامله سیاسی

political body
هیأت سیاسی، تشکیالت سیاسی، تشکل سیاسی 
political circles

محافل سیاسی 
political clearance

پاک سازی سیاسی، تصفیه )حساب( سیاسی
political deal 

توافق سیاسی 
political delegation

هیأت نمایندگی سیاسی
political development 

توسعه سیاسی، رشد سیاسی؛ تحوالت سیاسی ]در 
جمع[

political economy
اقتصاد سیاسی

political entrepreneur
کارآفرین سیاسی

political equality
برابری سیاسی

political favoritism 
پارتی بازی سیاسی، جانب داری سیاسی

political favors
پارتی بازی سیاسی؛ مزایای سیاسی، منافع سیاسی؛ 

حمایت های سیاسی
political grouping 

گروه بندی سیاسی، تشکیالت سیاسی
political heat

فشار سیاسی
political horizon

افق سیاسی
political independence 

استقالل سیاسی
political influence

نفوذ سیاسی
political interference = political 
intervention

دخالت سیاسی، مداخله سیاسی
political legitimacy
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مشروعیت سیاسی
political levy 

عوارض سیاسی، هزینه هدف دار سیاسی
political liberty = political free-
dom

آزادی سیاسی
politically

از بعد سیاسی، از نظر سیاسی، به لحاظ سیاسی
politically-independent

دارای استقالل سیاسی
political masters

زمامــداران، صاحب منصبان  اصحاب سیاســت، 
سیاسی؛ سران سیاست 

political matters
امور سیاسی، مسائل سیاسی

political measure
اقدام سیاسی

political movment
جریان سیاسی، جنبش سیاسی، حرکت سیاسی

political neutrality
بی طرفی سیاسی

political offense
تخلف سیاسی، جرم سیاسی

political participation
مشارکت سیاسی

political party
حزب سیاسی

political policy
خط مشی سیاسی، رویه سیاسی

political positions
مناصب سیاسی

political prestige
وجهه سیاسی

political purge = political purifi-
cation

پاک سازی سیاسی، تصفیه حساب سیاسی
political refugee

پناهنده سیاسی
political rent

رانت سیاســی، فزونه خواهی سیاسی، ویژه خواری 
سیاسی

political rentierism
فزونه  سیاسی،  رانت خواری  سیاسی،  رانت خواهی 

خواهی سیاسی، ویژه خواری سیاسی
political school

مکتب سیاسی
political sciences

علوم سیاسی
political supporters

حامیان سیاسی
political thinkers

اندیشمندان سیاسی، صاحب نظران سیاسی
political ties = political relations 

روابط سیاسی، مناسبات سیاسی
political transformation

تحول سیاسی
political trust

اعتماد سیاسی
political will

عزم سیاسی، اراده سیاسی
politician

اهل  سیاسی،  رجل  سیاســت باز،  سیاســت مدار، 
سیاست 

politicization
جنبه  سیاسی سازی،  سیاست بازی؛  سیاست زدگی، 

سیاسی دادن
politicized

سیاســی شــده، جنبه سیاســی به خود گرفتن؛ 
سیاست زده 

politicking
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سیاسی کاری، فعالیت سیاسی؛ به فعالیت سیاسی 
پرداختن 

politics
علم سیاست، سیاست، امور سیاسی، مشی سیاسی، 

سیاست بازی 
politology 

سیاست شناسی
polity

حکومت؛ جامعه؛ واحد سیاســی؛ حوزه سیاســت؛ 
نظام حکومتی؛ بدنه سیاسی

poll
نظرســنجی، نظرخواهی؛ تعداد آرا، شمارش آرا؛ 

فهرست رأی دهندگان؛ رأی گیری 
polling

نظرخواهی، نظرسنجی؛ رأی دادن، رأی گیری 
polling booth

باجه اخذ رأی، اتاقک یــا چادر رأی گیری، محل 
جمع آوری آرا، محل اخذ آرا

polling day
روز رأی گیری، روز انتخابات 

polling place
حوزه انتخاباتی، محل اخذ رأی، محل رأی گیری 
polling station

محل رأی گیری، محل اخذ رأی؛ حوزه انتخاباتی، 
حوزه رأی گیری

poll tax = head tax
مالیات سرانه 

polluted
آلوده، کثیف، ملوث، لوث شده

polluter pays principle
اصل جبران آلوده کنندگی 

pollution
آلودگی 

pollution control
نظارت بر آلودگی، کنترل آلودگی 

pollution prevention 
پیش گیری از آلودگی، منع آلودگی

pollution rights
حقوق مترتب بر ایجاد آلودگی 

polycentric
چند قطبی، غیر متمرکز 

polycentric pricing
قیمت گذاری چند گانه، تعیین قیمت از جانب چند 

مرکز 
polycentrism

تعدد مراکز رهبری؛ چند محوری، چند مرکزی 
polyclinic 
پلی کلینیک، مجتمع درمانی، مجتمع درمانگاهی

polymetalism
نظام پولی چند فلزی 

polyopoly
چند قطبی فروش 

polytechnic
دانشگاه صنعتی، پلی تکنیک، دانشکده فنی، کالج 

فنی و صنعتی
pool

اتحادیه موقت؛ تجمع؛ روی هم گذاشتن؛ صندوق 
ائتالف موقتی؛ یک  مشترک، ذخیره مشترک؛ 
]ســرمایه گذاری[؛  منابع  تجمیع  کردن؛  کاسه 

انجمن بیمه گران ]بیمه[ 
pool car

بارکش مشترک 
pooled

متحد شده، یک کاسه شــده، تجمیع شده، ادغام 
شده

pooling
به شراکت گذاشتن، روی هم گذاشتن؛ یک کاسه 

شدن؛ تجمیع؛ یک کاسه کردن، ادغام )کردن(
pooling of interests

اتحاد منافع، اشــتراک منافع، تجمیع منافع، ادغام 
منافع
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pooling of limited capital
تجمیع یا روی هم گذاشتن سرمایه های اندک 

pooling of resources = pooling 
resources

تجمیع منابع، یک کاسه کردن منابع و امکانات 
pooling of risk

اشتراک مخاطره، شراکت در مخاطره 
pool of experience

مجموعه تجربیات، انبوه تجربیات
poop and scoop 

شایعه پراکنی و ارزان خری 
poor

فقیر، ندار، مســتمند، بینوا، تنگدســت، مسکین، 
بیچاره، نیازمند؛ طبقه فقیر، قشر مستمند، فقرا 
]با حــرف اضافه the در ابتــدا[؛ بد، ضعیف، 

نامرغوب؛ کم، اندک
poor attendance

حضور کم رنگ، عدم حضور فعال، کم بودن عده 
شرکت کنندگان یا حضار

poor-box
صندوق صدقات، صندوق اعانات 

poor crops
غالت کم محصول 

poor harvest
کم حاصل، افت محصول، محصول اندک 

poorhouse = workhouse
نوانخانه، خانه نیازمندان، اقامتگاه بی نوایان

poor land 
زمین نامرغوب، اراضی کم حاصل

poor law
قانون ضعیف 

Poor Law
قانون اعانه به فقرا، قانون حمایت از مستمندان 

poorly 
فقیرانــه، محقرانه؛ با فقر؛ بد، بــه طرز بدی، به 

صورت ضعیف 

poorly-managed 
دارای ضعف مدیریت، بد اداره شده

poor-man’s lawyer
وکیل تسخیری 

poor neighborhoods
محالت فقیرنشین

poor people 
فقرا، مستمندان، تهیدستان، مساکین 

poor product
محصول نامرغوب

poor productivity = low produc-
tivity

ضعف بهــره وری، بهره وری ضعیــف، بهره وری 
پایین 

poor quality = low quality
نامرغوب، کم کیفیت

poor-rate
مالیات جهت امور خیریه و نگهداری بینوایان 

poor relief
اعانه به نیازمندان، دستگیری )کردن از( مستمندان 
poor-resource sections

اقشار بی بضاعت، گروه های کم بضاعت 
poor risk

پرضرر ]مورد بیمه[ 
poor sectors

بخش های ضعیف، اقشار فقیر 
poor strata

طبقات فقیر، قشرهای فقیر و ضعیف 
poor yield

عملکــرد ضعیف ]در محصــول[، عملکرد پایین؛ 
بازده پایین 

populace
عوام الناس، توده مردم، خالیق، خلق اهلل، جمهور

popular
محبوب، مردمی، پر طرفــدار، وجیه المله، دارای 
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وجهه ملی؛ عوام پسند، عام پسند، عامیانه
popular bank

بانک مردمی، بانک خلقی؛ صندوق محلی 
popular belief

اعتقاد عموم، عقیده رایج، باور عمومی
popular front

جبهه خلق، جبهه مردمی 
popular government

حکومت مردمی 
popularity

محبوبیــت، وجهــه، قبــول عــام، مقبولیــت، 
مردم پسندی، همه پسندی

popularization
عوام پســند کردن، ساده ســازی؛ عمومیت دادن، 

تعمیم، رواج؛ همه فهم کردن، مردم فهم سازی
popular participation 

مشارکت مردمی 
popular price

قیمت مناسب، قیمت ارزان
popular sovereignty 

حاکمیت مردمی 
population

جمعیت، نفــوس؛ اهالی، ســکنه؛ جامعه آماری 
]تحقیقات[

population aging 
پیر شــدن جمعیــت، پیری جمعیت، ســالمندی 

جمعیت
population and housing census

سرشماری نفوس و مسکن 
population census

سرشماری نفوس، سرشماری جمعیتی 
population control

جلوگیــری از افزایش جمعیــت، تنظیم جمعیت، 
کنترل جمعیت

population density

تراکم جمعیت 
population distribution

توزیع جمعیت؛ توزیع جامعه آماری 
population dynamics 

پویایی شناسی جمعیت 
population engaged in coopera-
tive sector

جمعیت فعال در بخش تعاون، جمعیت شاغل در 
بخش تعاون

population explosion
انفجار جمعیت، رشد سریع و بیش از حد جمعیت
population growth 

رشد جمعیت 
population growth rate 

نرخ رشد جمعیت
population movements 

جا به جایی جمعیت، حرکات جمعیت
population policy 

سیاست جمعیتی
population pressure

فشار جمعیت، تمرکز جمعیت
population projection
پیش بینی شمار نفوس، پیش بینی نفوس و جمعیت
population pyramid

هرم جمعیتی
population shock 

تکانه جمعیتی، شوک جمعیتی
population structure 

ساختار جمعیت، ساختار جمعیتی 
population threshold 

آستانه جمعیتی
population trap

دام جمعیت
populism

مردم گرایی،  پوپولیســم؛  توده گرایی؛  عوام زدگی، 
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عوام فریبی
populist

مردم گرا،  پوپولیست؛  عوام زده؛  توده گرا،  عوام گرا، 
عوام فریب

populistic
عامه گرا، عوام گرایانه، توده گرایانه، عوام فریبانه

populous
پرسکنه، پرجمعیت، پر ازدحام 

populous area
منطقه پرجمعیت 

pork-barrel
خاصه خرجی

port
بندر، بندرگاه؛ شــهر بندری؛ درگاه، پورت ]علوم 

رایانه[؛ منش، طرز رفتار
portability 

قابلیت انتقال، حمل پذیری
portable
قابل حمل، قابل جا به جایی، حمل پذیر؛ پرتابل

portal-to-portal principle
اصل زمان ورود تا آغاز کار؛ اصل محاسبه ساعات 

واقعی کار 
portfolio

ســبد؛ ســبد دارایی؛ مجموعــه، مجموعه اوراق 
بهادار، سبد اوراق بهادار؛ به صورت مجموعه یا 
سبد؛ سبد سرمایه گذاری؛ پرتفوی ]مالیه[؛ پست 

وزارت؛ دارایی اسنادی
portfolio analysis

تجزیه و تحلیل مجموعه ای، تحلیل پرتفوی
portfolio decision

تصمیم درباره ترکیب دارایی اسنادی 
portfolio effect

اثر مجموعه دارایی، اثر پرتفوی
portfolio entrepreneur

کارآفرین چند کسبه

portfolio goods
کاالهای سبدی ]کاالهایی که به صورت سبدی 

عرضه می شوند[
portfolio income 

سبد درآمدی؛ چند درآمدی، درآمد چند گانه
portfolio insurance 

بیمه سبد )سهام(، بیمه پرتفوی
portfolio investment

سبد ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری در دارایی 
مجموعــه ای،  ســرمایه گذاری  اســنادی، 

سرمایه گذاری در سبد سهام
portfolio management

مدیریت مجموعه ذخایر، مدیریت ســبد؛ مدیریت 
چند کســبه، مدیریت چند کاره، مدیریت چند 

شغلی
portfolio manager

مدیر سبد ]مالیه[
portfolio of investments
مجموعه سرمایه گذاری ها، سبد سرمایه گذاری ها 
portfolio theory

نظریه سبد، نظریه مجموعه دارایی 
port installations

تأسیسات بندری 
portion

سهم، بهر، حصه، بخش؛ قسمت، نصیب؛ تقدیر
portion of inheritance

سهم االرث 
port of entry

بندر ورودی، مرز ورودی 
position

مقام، مرتبه، ســمت، پســت؛ موضع، نظر؛ وضع، 
موقعیت، جایگاه؛ موقعیت مکانی

position-building 
موضع سازی، ایجاد جایگاه، جایگاه سازی

positioning 
تعیین موقعیت یا جایگاه، جایابی؛ تعیین مکان یا 
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محل
positioning strategy 

راهبرد جایابی 
position power

قدرت سازمانی، قدرت ناشی از مقام سازمانی 
positive 

مثبت؛ سودمند؛ قطعی، مسلم؛ اثباتی 
positive attitude

نگرش مثبت، مثبت اندیشی
positive confirmation = affirma-
tive confirmation

گواهی مثبت، تأییدیه 
positive development

تحول مثبت 
positive discrimination

عنایــت خــاص، تبعیض موجــه؛ تبعیض مثبت 
]حمایت از اقلیت ها[

positive easements 
ارتفاق مثبت 

positive economics
اقتصاد اثباتی 

positive growth
رشد مثبت 

positive impacts
تأثیرات مثبت 

positive laws
قوانین اثباتی، قوانیــن ماهیتی؛ قوانین موضوعه، 

حقوق موضوعه
positively

شدیداً، قطعًا، به شدت، قطعًا، محققًا، مطمئنًا، بی 
تردید 

positiveness
قطعیت، ثبوت؛ اثبات پذیری، آزمون پذیری

positive prescription
مرور زمان مملک ]حقوق[

positive proof
دلیل قطعی، بینه آشکار، ادله قاطع 

positive vetting
تحقیقات همه جانبه، تحقیقات کامل و جامع

positivism
اثبات گرایی، مکتب ثبوتی

positivist 
اثبات گرا، مثبت گرا 

possession
ملکیت، تصرف، تملک، تصاحب؛ مال، دارایی ]در 

جمع[
possessionalism

تملک گرایی، مالکیت گرایی، تصرف گرایی 
possessioner

مالک، متصرف
possession money

حق االجرا، حق الحفظ 
possessions

متصرفات، مال، دارایی، مایملک، دار و ندار
possession utility

مطلوبیت تملک، مطلوبیت تصرف 
possessor = holder

دارنده، مالک، صاحب، متصرف 
possessorial

مالکانه، مبتنی بر حق تصرف 
possessory
مالکانه، سهم مالکانه؛ تصرفی، مبتنی بر تصرف 
possessory right

حقوق متصرفانه، حق مالکانه، حق تصرف 
possessory title

حق تصرف، حق تملک 
possibilities

امکانات، مقدورات؛ احتماالت 
possibility of compromise

امکان مصالحه، امکان صلح و سازش 
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possible courses of actions
راهکار های ممکن 

possible scenario
شق محتمل، وضعیت احتمالی؛ سناریو احتمالی 

possible solutions
راهکارهای احتمالی، راه حل های ممکن 

post
محل خدمت؛ شــغل، مقام، پست؛ آگهی کردن، 
اعالم کردن؛ پست، مرسوالت پستی، پستخانه؛ 

پست کردن
postage

هزینه پست 
postage and packing

هزینه پست و بسته بندی 
postage book

دفترچه تمبر پستی
postage rates

تعرفه های پستی
postage stamp

تمبر، تمبر پستی
postal charges

هزینه های پستی
postal code

شناسه پستی، کد پستی
postal district

حوزه یا منطقه پستی
postal money-order

حواله پستی
postal parcels

بسته های پستی
postal receipt

اعالم وصول پستی
postal savings

پس اندازهای پستی؛ صرفه جویی های پستی
post audit

حسابرســی پــس از اتمام کار، ممیــزی پس از 
پرداخت نهایی، حسابرسی پس از خرج 

post book
دفتر محاسبات 

post-closing trial balance
تراز اختتامی 

post-colonial
پــس از )دوران( اســتعمار، پــس از اســتعمار، 

پسااستعمار 
post-crisis period 

دوره پسابحران، دوران پس از بحران
post-dated check = durable 
cheque
چک وعده دار، چک وعده ای، چک به تاریخ بعد 
post dating

تاریخ گذاری مؤخر، پیش تاریخ کردن 
post-decision

پس از اخذ تصمیم، پس از تصمیم گیری 
post-developmentalism 

پساتوسعه گرایی 
post-doctoral 

فوق دکترا، فوق دکتری
posted price

قیمت اعالم شده 
post entry

ثبت ارقام پس از تاریخ وقوع معامله 
poster

پوستر، آگهی دیواری 
poster advertising

آگهــی دیواری، تبلیغ دیواری، تبلغات روی دیوار؛ 
تبلیغات پوستری 

posterity
اوالد، اخالف 

poster session
جلسه توجیهی 
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post factum
عطف به ماسبق، عطف به ماقبل 

post-formation
پس از تشکیل 

post-free
معاف از هزینه پستی، بدون هزینه پستی 

post-graduate
کارشناســی ارشــد، فوق لیســانس؛ تحصیالت 

تکمیلی، دانشجوی دکتری
post-graduate certificate

مدرک کارشناسی ارشد، مدرک فوق لیسانس 
post-graduate course

دوره کارشناسی ارشد یا دکتری، دوره تحصیالت 
تکمیلی 

post-graduate program of studies
دوره تحصیالت تکمیلی یا دکتری 

post-industrial
پساصنعتی 

post-industrialization 
پساصنعت گرایی، پساصنعتی سازی

posting
انتقال به دفتر کل، ثبت دفاتر 

posting media
مدارک ثبت حساب 

post-JCPOA
پسابرجام

postman
پستچی، نامه رسان 

post-master
رییس پستخانه 

post-modern
پسامدرن، پست مدرن، پسانوگرایی، فرانوگرایی 

post-modernism
مکتب پسامدرن، پست مدرنیسم 

post-modernist

پیرو مکتب پســامدرن، پست مدرنیست، فرانوگرا، 
پسانوگرا

post office
اداره پست؛ مؤسسه پستی، پستخانه، دفتر پستی، 

دفتر پست، اداره پست، پستخانه، شعبه پست 
post-office box (POB)

صندوق پست، صندوق پستی 
post-office branch

شعبه پستخانه، شعبه پستی 
post-office order

حواله پستی 
post-paid

هزینه پستی پرداخت شده، بدون هزینه پست 
postponable

قابل تعویق و تأخیر
postpone

عقب انداختن، به تأخیــر انداختن، به وقت دیگر 
موکول کردن، به بعد موکول کردن، به تعویق 

انداختن
postponed case

دعوای معوقه؛ مورد معوقه
postponement

تعویق، تأخیر؛ عقب انداختن؛ عقب افتادن
postponement of the hearing

تعویق جلسه دادگاه 
post-positivism 

فرااثبات گرایی، پسااثبات گرایی 
post-project evaluation 

ارزشیابی پس از اتمام پروژه
post-project phase

مرحله پس از اجرای پروژه 
post-sanction

پس از تحریم، پساتحریم 
post-sanction period 

دوره پساتحریم، دوران پساتحریم 
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post-secondary course 
دوره کاردانی 

post-secondary education 
آموزش پس از دوران دبیرستان؛ آموزش عالی ]در 

حد کاردانی[
post-selection

پــس از انتخاب، پس از گزینــش، مرحله بعد از 
گزینش 

post-test
پس آزمون، آزمــون ارزیابی نتیجه، آزمون پس از 

اتمام کار 
post-town

مرکز پستی، منطقه پستی 
postulate

شــرط اصلی، اصل موضوع؛ الزمه؛ بدیهی فرض 
کردن؛ مفروضات ]در جمع[

postulation
بیان اصل فــرض، قضیه بدیهــی؛ عرض حال 

]حقوق[
post-war period

دوره پس از جنگ، دوران بعد از جنگ 
pot 

گلــدان؛ قابلمه، دیــگ، کتری؛ پول مشــترک، 
صندوق

potency
استعداد، توان 

potent
مستعد، توانمند؛ مؤثر؛ قوی، قدرتمند 

potential
توان بالقوه، پتانسیل، اســتعداد؛ احتمالی، بالقوه؛ 
توانایی،  قابلیت؛ شــدنی، ممکــن، ممکنــه؛ 

ظرفیت، توانش
potential buyers

خریداران بالقوه، خریداران احتمالی 
potential demand

تقاضای بالقوه، تقاضای احتمالی 

potential entrepreneur
کارآفرین بالقوه

potential impact
تأثیر بالقوه 

potentiality 
توانمندی، اســتعداد؛ امکانات، قوای وجودی ]در 

جمع[
potential member

عضو بالقوه، عضو احتمالی 
potential risks

مخاطرات احتمالی، مخاطرات بالقوه، ریسک های 
احتمالی 

potential source
منبع بالقوه

potential stock
سهم التزامی، سهم بالقوه

potential weaknesses
ضعف های احتمالی، نقاط ضعف بالقوه

potter
کوزه گر، سفال گر

pottery
کوزه گری، سفال گری، سفالینه، کارگاه کوزه گری
poultry

طیور، ماکیان، پرندگان اهلی، مرغ و خروس
poultry farm

محل پــرورش طیور، مزرعه طیــور؛ طیورداری، 
پرورش طیور، مرغداری

poultry farmers
طیورداران، مرغداران

poultry farming
مرغداری، پرورش طیور، پــرورش ماکیان، مرغ 

پروری
poultry feed 

خوراک طیور
poultry-keeping
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ماکیان داری، طیورداری، مرغداری
poultry manure 

کود پرندگان، کود مرغی
poultry-raisers cooperative

شرکت تعاونی مرغداران
poultry-raising

پرورش طیور، مرغداری، مرغ پروری
pound 

آغل، محل نگهداری حیوانات؛ حوض، اســتخر؛ 
خرد کردن، کوبیدن

pound animal
حیوان گمشده یا بدون صاحب 

pound breach
ورود غیر قانونی؛ هتک مرز ]حقوق[؛ نقض حریم
poverty
فقر؛ تهیدستی، تنگدستی؛ ضعف، کمبود، نداری

poverty alleviation fund
صندوق کمک به کاهش فقر

poverty alleviation = poverty 
reduction

کاهش فقر، فقرکاهی
poverty alleviation scheme

طرح کاهش فقر، طرح فقرکاهی
poverty elimination = depoverty

فقرزدایی، حذف فقر، رفع فقر
poverty eradication = poverty 
uproot

ریشه کنی فقر، از بین بردن فقر، فقرزدایی
poverty gap index (PGI)

شاخص شکاف فقر
poverty gap (PG)

شکاف فقر
poverty-hit area 

منطقه فقرزده 
poverty level 

سطح فقر
poverty line

خط فقر
poverty penalty 

تاوان فقر، جریمه فقر
poverty reduction plan

طرح کاهش فقر، طرح فقرکاهی
poverty reduction strategies

راهبردهای کاهش فقر، راهبردهای فقرکاهی
poverty reduction strategy paper 
(PRSP)
سند راهبردی کاهش فقر، سند راهبردی فقرکاهی
poverty-stricken masses

توده های فقرزده 
poverty-stricken = poverty-hit

فقرزده 
poverty threshold 

آستانه فقر
poverty tourism 

گردشگری فقر
poverty trap

دام فقر، تله فقر
poverty uproot

ریشه کن سازی فقر، ریشه کنی فقر، نابودی فقر
powdered milk

شیرخشک 
power

قدرت، اقتدار؛ توان، نیرو، اختیار؛ برق، انرژی
power base 

پایگاه قــدرت؛ پایه قدرت، بنیه قــدرت، مبنای 
قدرت

power basis 
پایه قدرت، مبنای قدرت 

power blackout
خاموشی برق، قطعی برق
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power cut = power failure
قطع برق، قطعی برق

power distribution cooperatives
تعاونی های توزیع برق

powered irrigation
آبیاری با موتور برقی، آبیاری الکتریکی

power gap
اختالف قدرت، خأل قدرت، شکاف قدرت 

power generation and transmis-
sion

تولید و انتقال نیرو ]برق[
power generator = electric gener-
ating machine

مولد برق، دستگاه تولید برق، ژنراتور
power grid

شبکه برق
powerless

فاقد قدرت، ناتوان، عاجز، ضعیف، بی قدرت 
power of analysis

قدرت تحلیل 
power of attorney

وکالت 
power of compromise and con-
ciliation

اختیار صلح و سازش 
power of eminent domain

حق ســلب مالکیت برای دولت ]با درنظر گرفتن 
منافع عمومی[

power of reservation
حق اعتراض 

power of substitution
حق توکیل غیر 

power plant
نیروگاه، کارخانه تولید برق 

power pyramid

هرم قدرت، سلسله مراتب قدرت 
power relations

روابط قدرت، مناسبات قدرت 
power-sharing

تقسیم قدرت، شریک کردن دیگران در قدرت 
power station

ایستگاه تولید برق، ایستگاه تولید نیرو 
power struggle

نبرد قدرت، مبارزه برای کسب قدرت 
power to refuse membership

حق امتناع از عضویت 
power to seize and detain

اختیار ضبط و توقیف 
power to withdraw from mem-
bership

حق انصراف از عضویت 
power vacuum

خأل قدرت 
power without reservation

وکالت بالشرط، وکالت بدون قید و شرط 
practicability

امکان پذیری، انجام پذیری، قابلیت اجرا 
practicable

عملی، قابل اجرا، به درد بخور
practical advice

توصیه )های( عملی 
practical experience

تجربه عملی 
practical manual

راهنمای عملی، کتابچه راهنما
practical models

نمونه های عملی 
practical nurse

بهیار
practical period 
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دوره کار عملی؛ دوره عمل، دوران عمل
practical = practicable 

عملی، شدنی، ممکن، انجام پذیر، قابل اجرا
practical recommendation

توصیه عملی، پیشنهاد عملی 
practical thinking

تفکر عملی 
practice

عمــل؛ تمرین؛ اقــدام عملی، راه و رســم، کار 
تخصصــی؛ روش، رویــه، کاربســت، کاربرد، 

اِعمال، اجرا
practice training 

کارآموزی عملی، مهارت آموزی عملی
practitioners
مجریان، دست اندرکاران، عوامل اجرایی؛ فعاالن

pragmatic
اهل عمل، عمل گرا؛ عملی 

pragmatic approach 
رویکرد عملی، رویکرد عمل گرایانه

pragmatic leader
رهبر عمل گرا، رهبر اهل عمل

pragmatic solution
راه حل عملی، راهکار عملی

pragmatic unifunctionalism
وحدت گرایی عمل گرایانه، وحدت گرایی عملی

pragmatism
اصالت عمل، عمل گرایی، واقع گرایی 

pragmatist
عمل گرا، اهل عمل، پیرو اصالت عمل

praiseworthy
قابل ستایش، در خور ســتایش، تحسین برانگیز، 

قابل تحسین 
praxis

کنش آگاهانه؛ عمل رهایی بخــش؛ کردار؛ راه و 
رسم؛ راه و رسم پذیرفته شده، عرف مقبول

preacher
واعظ، خطیب، مبلّغ

pre-agenda
قبل از دستور )جلسه(

preamble
مقدمه، دیباچه، پیش درآمد 

prearrangement
برنامه ریزی قبلی، قرار قبلی 

pre-audit
حسابرسی پیش از پرداخت 

precarious
بی ثبات، نامطمئن، متزلزل، لرزان

precarious balance
توازن ناپایدار، تعادل متزلزل 

precarious capital
سرمایه متزلزل 

precarious right
حق موقت 

precatory devise
وصیت نامه موقت 

precaution
احتیاط، پیش بینی، حزم اندیشی، پیش اندیشی

precautionary
احتیاطی، پیش گیرانه، محتاطانه، پیش اندیشانه

precautionary demand
تقاضای احتیاطی 

precautionary measure
اقدام احتیاطی، تدبیر پیش گیرانه 

precautionary reserve fund
صندوق ذخیره احتیاطی

precautionary saving
اندوخته احتیاطی

precautionary step
اقدام پیش گیرانه، اقدام احتیاطی

precautions
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اقدامات احتیاطی، پیش بینی های احتیاطی
precedence

اولویت، فوریت، حق تقدم، ارشدیت 
precedented

مسبوق به سابقه، دارای سابقه 
preceding

پیشین، قبلی، پیش 
precept

دستور، حکم
precinct

حوزه، منطقه، محدوده، محوطه، ســاحت؛ حوزه 
انتخاباتی

precise
دقیق، مو به مو؛ معین، مشخص 

precised
دقیق، باریک بین 

precise provisions
نص صریح 

precision 
دقت، وضوح؛ دقیق

precision agriculture
کشاورزی دقیق 

precision instruments
ابزارآالت دقیق

preclusion 
جلوگیری، ممانعت، پیش گیری 

preclusive buying
خرید بازدارنده 

pre-colonial
پیش از دوران اســتعمار، قبل از اســتعمار، ماقبل 

استعماری، پیشااستعماری
preconception 

پیش پنداشت
precondition

پیش شرط 

pre-cooperative
پیش تعاونی، پیش از تشکیل تعاونی

pre-cooperative education
آموزش های پیش تعاونــی، آموزش های پیش از 

تشکیل تعاونی 
predator 

شکارچی، شکارگر، صیاد
predatory dumping

بازارشکنی مغرضانه 
predecessor

پیشین، سلف؛ مسئول قبلی 
predecessors

نیاکان، پیشینیان، اسالف، اجداد 
pre-decision

پیش از تصمیم گیری، مرحله قبل از تصمیم گیری 
predestination

تقدیر، قضا و قدر، سرنوشت، نصیب و قسمت 
predestined

از پیش تعیین شده، مقدر شده، مقدر 
predetermined 

ازپیش تعیین شده؛ مقدر شده 
predetermined goals

اهداف )از پیش( تعیین شده 
predictability

پیش بینی پذیری، قابلیت پیش بینی 
predictable

قابــل پیش بینی، پیش بینی پذیــر، دارای قابلیت 
پیش بینی

predicted inflation
تورم مورد انتظار، تورم پیش بینی شده

prediction 
پیش گویی، پیش بینی

predominance
چیرگی، سلطه، تسلط؛ برتری، تفوق 

predominant 
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چیره، غالب، مسلط؛ برجسته، بارز، چشمگیر
pre-election

قبل از انتخابات، پیش از انتخابات
pre-election promises
وعده های قبل از انتخابات، وعده های انتخاباتی 

pre-eminence
تفوق، برتری، فضیلت، مزیت 

pre-eminent
برتر، واالتر، افضل، سرآمد 

pre-employment training
آمــوزش پیش از شــروع خدمت، آمــوزش بدو 

استخدام 
preemption

شــفعه، حق تقدم خرید؛ پیش دستی؛ دسِت پیش 
گرفتن

preemption right
شفعه، حق شفعه ]حقوق[؛ حق تقدم

preemptive bid
پیشنهاد شفعه ای 

pre-existent
سابق الوجود، از پیش موجود؛ ازلی 

prefabricated
پیش ساخته، از پیش ساخته شده

prefabricated house = prefab 
house

خانه پیش ساخته 
prefabrication

پیش سازی، از پیش ساختن 
prefectural union

اتحادیه استانی ]در ژاپن[ 
prefecture

استان ]ژاپن[ 
preferably 

ترجیحًا 
preference

ارجحیت، اولویت، رجحان، ترجیح، تقدم
preference bond

سند بهادار ممتاز 
preference check-list

فهرست وارسی رجحانی، چک لیست ترجیحی 
preferences

ترجیحات، ارجحیت ها، اولویت ها 
preference scales

مقیاس های ترجیحی 
preference share certificate

سند سهام ممتاز 
preference shareholder

سهامدار مقدم، سهامدار ممتاز 
preference shares = preference 
stocks 

سهام ممتاز 
preference stockholder

سهامدار ممتاز 
preferential access

دسترسی ترجیحی 
preferential arrangement

قرار ترجیحی، توافق رجحانی 
preferential credit 

وام با نرخ بهره ممتاز، نرخ بهره ترجیحی
preferential creditor

بستانکار مقدم، طلبکار ارجح 
preferential debt

دین ممتاز، دین مقدم 
preferential dividend

سود سهام ممتاز، سود سهام ترجیحی 
preferential interest rate 

نرخ بهره ممتاز 
preferential rate

نرخ ترجیحی، تعرفه ترجیحی 
preferential right
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حق ترجیحی 
preferential shop

کارخانه یا کارگاه تبعیضی 
preferential status

موقعیت ترجیحی 
preferential system

نظام ترجیحی 
preferential tariff

تعرفه ترجیحی 
preferential treatment

عنایت خاص 
preferential vote

رأی ترجیحی 
preferred 

ترجیح داده شده، ترجیحی؛ ممتاز، مرجح
preferred bond

اوراق قرضه ممتاز، اوراق قرضه مقدم 
preferred creditor

بستانکار ترجیحی، بستانکار مقدم 
preferred debts

دیون مقدم، دیون ترجیحی
preferred income

درآمد ترجیحی 
preferred investment bonds

اوراق سرمایه گذاری ترجیحی 
preferred investments

سرمایه گذاری های ترجیحی
preferred investor

سرمایه گذار ترجیحی
preferred shares = preferred 
stocks

سهام ترجیحی، سهام ممتاز 
preferred stocks 

سهام ممتاز، سهام ترجیحی 
pre-formation

پیش از تشکیل
pre-foundation

مرحله پیش از تأســیس، قبل از شــکل گیری یا 
تأسیس

prehistoric
ماقبل تاریخی 

pre-incubation = pre-incubation 
period

دوره پیش از رشد
pre-indicators
شاخص های از پیش تعیین شده؛ پیش شاخص ها
pre-industrial
قبل از صنعتی شدن، ماقبل صنعتی، پیشاصنعتی
pre-interview

مصاحبه قبل از استخدام 
pre-investment project

طرح مقدماتی سرمایه گذاری؛ برآوردهای پیش از 
اقدام به سرمایه گذاری

pre-judgement
پیش داوری، قضاوت زود هنگام

prejudice
پیش داوری، تعصب، غرض ورزی، جانبداری 

prejudiced party 
طرف متضرر، طرف زیان دیده 

prejudicial 
مضر، زیان آور، تبعیض آمیز؛ منافی، مخل 

prejudicial to public order
منافی نظام عمومی، مغایر نظم عمومی 

preliminaries
کارهــای مقدماتی یا تشــریفاتی، اقدامات اولیه، 

مقدمات
preliminary

مقدماتی، اولیه، پیشین، اسبق 
preliminary agreement
پیش توافق، توافق اولیه، توافق مقدماتی؛ قولنامه 
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preliminary contract 
قرارداد اولیه، پیش قرارداد

preliminary discussion
بحث مقدماتی 

preliminary estimates
برآوردهای اولیه 

preliminary injunction
قرار مقدماتی

preliminary inquiry 
تحقیقات اولیه، پرس و جوی مقدماتی

preliminary investigation
بازپرسی مقدماتی؛ بررسی اولیه؛ رسیدگی مقدماتی
preliminary negotiations 

مذاکرات مقدماتی، مذاکرات اولیه
preliminary prospectus

اطالعیه مقدماتی، پیش آگهی
preliminary scheme

طرح ابتدایی، طرح اولیه 
premature

شــتاب زده، عجوالنــه؛ زودرس، قبــل از موعد، 
سررسید نشده

premature decision
تصمیم شتاب زده، تصمیم عجوالنه 

premature inflation
تورم زودرس 

premier minister = premier
نخست وزیر 

premise = premiss
مبنا، مقدمه، فرض؛ صغری و کبری ]فلسفه[

premises
اماکن، ســاختمان ها، مســتغالت، ابنیه؛ محوطه 
ساختمان؛ امالک و مستغالت؛ عرصه و اعیان؛ 

مقدمات
premium

امتیاز ویــژه؛ حق بیمه؛ اضافــه پرداخت، اضافه 

حقوق؛ پاداش، فوق العاده؛ تفاوت ارزش واقعی 
و ارزش اسمی سهم 

premium bond
اوراق قرضه با جایزه، سند قرضه با صرف 

premium bonus
فوق العاده سخت کاری، پاداش سخت کاری

premium offer
پاداش خرید اضافی

pre-modernism
پیشانوگرایی، پیشامدرنیزم؛ پیش از دوره نو گرایی 

یا تجدد
premonition

اخطار قبلی، پیش اخطار
pre-notice

پیش آگهی، اطالع قبلی، پیش اخطار 
preoccupation

دل مشغولی، اشتغال ذهن، مشغله ذهنی؛ نگرانی، 
دل واپسی، حواس پرتی 

preoccupied
دل نگران، نگران، حواس پرت، دل واپس

pre-operating costs = preopera-
tion costs

هزینه هــا و مخــارج پیــش از شــروع عملیات 
بهره برداری

prepackaged = pre-packaged
از پیش بسته بندی شده، دارای بسته بندی آماده، 

بسته بندی شده )از پیش( 
pre-paid expenses

هزینه های پیش پرداخت شده 
pre-paid interest 

سود از پیش پرداخت شده
pre-paid = prepaid

تأدیه شده، از پیش پرداخت شده
pre-paradigm

پیش دیدمانی، پیش انگاره ای؛ پیش پارادایم
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preparation
آمادگی، تهیه و تدارک، زمینه چینی، مقدمه چینی، 

تدارک، آماده سازی، تجهیز
preparation of inventory

صورت برداری از موجودی انبار، تهیه فهرســت یا 
سیاهه اقالم، تهیه سیاهه یا ریز موجودی ها

preparation phase
مرحله آماده سازی 

preparations
مراحل آماده ســازی، تمهیدات اولیــه؛ مقدمات؛ 

مقدمه چینی 
preparatory

مقدمات اولیه؛ آماده سازی؛ مقدماتی
preparatory meeting

نشســت مقدماتی، اجــالس مقدماتــی، مجمع 
مقدماتی 

preparatory school
مدرسه پیش دانشگاهی 

prepare 
آماده کردن، مهیا ســاختن، تدارک دیدن، حاضر 

کردن؛ حاضر شدن، آماده شدن
prepared 

آماده، مجهز، حاضر و آماده
prepay 

پیش پرداخت کردن، پرداختن قبل از سررسید
prepayment = advance payment

پیش پرداخت
pre-project

پیش پروژه، پیش از اجرای پروژه 
pre-project phase

مرحله یا فاز پیش از اجرای پروژه 
prerequisite 

پیش نیاز، الزمه، ضروری 
prerogative

امتیاز انحصــاری، امتیاز ویژه، امتیاز؛ اختیار ویژه؛ 
حق انحصاری 

preschool 
پیش دبستانی، پیش از دبستان؛ کودکستان 

prescribe 
تجویز کردن، توصیه کردن، مقرر داشــتن، تعیین 

کردن
prescribed

مقرره، مقرر، تجویز شده، تعیین شده، معین شده؛ 
ممنوع از اقامه؛ مشمول مرور زمان 

prescription
حق مالکیت در نتیجه مصرف بلندمدت، مالکیت 
بر اثر مرور زمان؛ نســخه، رهنمود، پیشــنهاد، 

توصیه، تجویز؛ حق آب و گل ]حقوق[
prescriptive

تجویزی، آمرانه، فرمایشی 
prescriptive right

حق مالکیت از طریق مرور زمان، حق مرور زمان، 
حق آب و گل

presence 
حضور، وجود 

present
حاضر، کنونی، فعلی، موجــود، حال؛ ارائه کردن، 

معرفی کردن، بیان کردن 
presentation 

ارائه، عرضه، نمود، معرفی؛ ســخنرانی؛ پیشکش، 
هدیه

presentation ceremony
مراسم اعطای جوایز 

presentation of credentials
تقدیم استوارنامه 

presentation of documents
ارائه مدارک، نشان دادن مدارک، تسلیم و تحویل 

اسناد
present members 

اعضای کنونی، اعضای فعلی؛ اعضای حاضر
present value = current value

ارزش فعلی، ارزش کنونی، ارزش جاری 
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preservation
مراقبت؛ حفظ  نگهــداری،  محافظت، صیانــت، 

کردن؛ حفاظت
preservation of law

مراعات قانون 
preservation of peace 

حفظ صلح 
preservatives

مواد نگهدارنده 
preserved values

ارزش های به جای مانده از گذشــته، ارزش های 
حفظ شده 

pre-service
پیش از خدمت 

preside
ریاست کردن، اداره کردن 

president
رییس؛ رییس جلسه؛ رییس شرکت، مدیر شرکت؛ 

رییس جمهور؛ رییس دانشگاه
presidential 

)مربوط به( ریاست جمهوری، ریاستی
presidential decree

حکم ریاست جمهوری، فرمان ریاستی
presidential term of office 

دوره تصدی ریاست جمهوری 
president of the bar

رییس کانون وکال 
presiding member 
عضو رییس، عضو هیأت رییسه، عضو هیأت مدیره
presidium

شورای ریاست جمهوری؛ هیأت رییسه 
press attaché

وابسته مطبوعاتی 
press-box

جایگاه خبرنگاران 

press clipping = press cutting = 
clippings

بریده جراید 
press conference

کنفرانس مطبوعاتی، نشست خبری 
pressing

ضروری، اضطراری، فوری؛ واجب، عاجل
pressing demands

مطالبات فوری 
press law

قانون مطبوعات 
press officer

سخنگوی مطبوعاتی 
press release

اعالمیه رسمی، اطالعیه رسمی؛ انتشار رسانه ای، 
مطلب مطبوعاتی، مطلب رسانه ای

pressure 
فشار؛ واداشتن، مجبور کردن 

pressure group
گروه فشار 

pre-start up phase
مرحله قبل از راه اندازی 

prestige
وجهه، اعتبار، شهرت؛ حیثیت؛ نفوذ 

prestige advertising
تبلیغ حسن شهرت 

prestigious
آبرومند، معتبر، دارای وجهه خوب، صاحب نام 

presumption
فرض، استنباط

presumption evidence
دلیل استنباط 

presumption of fact
استنباط مبتنی بر آمار و ادله

presumption of law
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استنباط قانونی، فرض قانونی 
presumptive evidence 

قرائن و امارات، شواهد و ادله
presupposition

پیش فرض
pre-tax

پیش از کسر مالیات 
pre-tax income

درآمد قبل از کسر مالیات 
pretence

تظاهر، ادعا، ظاهر سازی؛ عذر، بهانه 
pretend

تظاهر کردن، ظاهر ســازی کردن، وانمود سازی؛ 
مستمسک قرار دادن، بهانه آوردن 

pretended
ظاهری، غیر واقعی، خالف واقع؛ ادعایی؛ متظاهر 
pre-test

پیش آزمون 
pretext

عذر، بهانه، دستاویز، مستمسک 
pre-union

پیش اتحادیه 
prevailing

رایج، شایع، متداول؛ غالب، حاکم، مسلط
prevailing wages

دستمزدهای جاری 
preventable diseases

بیماری های قابل پیش گیری 
prevention

جلوگیری، ممانعت، پیش گیری
preventive

پیش گیرانه، احتیاطی، بازدارنده
preventive action

اقدام بازدارنده، اقدام پیش گیرانه 
preventive control

نظارت بازدارنده، نظارت پیش گیرانه 
preventive health services

خدمات بهداشت و سالمت پیش گیرانه
preventive justice

حقوق تأمینی
preventive medicine

طب پیش گیری
price

قیمت، بها؛ قیمت گذاری کردن
price adjustment

اصالح قیمت ها، تعدیل قیمت ها، تعدیل بها
price and output risk

خطر نوسان قیمت و تولید 
price association

اتحادیــه قیمت، اتحادیه قیمت گــذاری، انجمن 
قیمت گذاری

price ceiling
سقف قیمت 

price collapse
افت شدید قیمت 

price commission
کمیسیون نظارت بر قیمت ها 

price competition
رقابت قیمت، رقابت بر سر قیمت، رقابت قیمتی

price control
نظارت بر قیمت، کنترل قیمت ها 

price-cutting
قیمت شــکنی، فروش به بهای کمتــر از قیمت 

تضمین شده 
price deflator

ضریب تعدیل قیمت، تعدیل کننده قیمت 
price differential

اختالف قیمت، تفاوت قیمت
price differentiation

تمایز قیمت
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price discovery 
کشف قیمت

price discrimination
تبعیض در قیمت گــذاری، تبعیض قیمت؛ تفاوت 

قیمت ها
price effect

اثر قیمت
price elasticity

کشش قیمت
price elasticity of demand

کشش تقاضا نسبت به قیمت
price elements

عناصر قیمت، عوامل تعیین قیمت
price ex-workers 

قیمت کاال بر مبنای تحویل در کارخانه 
price fixation 

تعیین قیمت 
price fixation committee

کمیته تعیین قیمت
price-fixing

قیمت گذاری، تعیین قیمت، توافق بر ســر تعیین 
قیمت

price-fixing agreement
موافقت نامــه تعیین قیمت، توافق بر ســر تعیین 

قیمت
price floor laws
قوانین ناظر بر حداقل قیمت، قوانین کف قیمت 
price guarantee

تضمین قیمت
price incentives

مشوق های قیمتی
price index 

شاخص قیمت 
price inflation

تورم قیمت ها

price label = price tag 
بهانما، برچسب قیمت، اتیکت قیمت، اتیکت

price leader
تعیین کننده اصلی قیمت در بازار، پیشــرو قیمت؛ 

قیمت گذار اصلی در بازار
priceless

گران بها، قیمتی، ذی قیمت 
price level

سطح قیمت ها
price-level adjustment

تعدیل سطح قیمت 
price line

خط قیمت
price lining

مرز بندی قیمت، رده بندی قیمت
price list

فهرست بها 
price loco

قیمت محل خرید، قیمت در محل خرید 
price maintenance

حفظ قیمت
price maker = price setter

قیمت گذار 
price management

مدیریــت قیمت، اداره کــردن قیمت ها، مدیریت 
قیمت گذاری

price manipulation 
دست کاری قیمت ها، دست بردن در قیمت ها

price mark
قیمت جزئی فروشی، قیمت خرده فروشی 

price movements
تغییرات قیمت، نوسانات قیمت

price of option
قیمت اختیاری 

price of the offer



  primary 719

نرخ پیشنهادی، نرخ عرضه 
price-output policy

سیاست قیمت ـ تولید 
price projection

پیش بینی قیمت
price push

فشار قیمت 
price quotation

مظنه قیمت
price range

دامنه قیمت، حدود قیمت
price-rate system

روش نرخ قیمتی؛ روش تعیین نرخ دســتمزد بر 
اساس میزان تولید 

price reduction
تخفیف قیمت، کاهش قیمت

price regulation
تنظیم قیمت، ساماندهی قیمت ها

price rigidity
انعطاف ناپذیری قیمت

price-ring
تبانی فروشندگان برای تثبیت یا افزایش قیمت

price risk
خطر ناشی از نوسان قیمت

price risk management
مدیریت نوســان قیمت، مدیریت کردن خطرات 

ناشی از نوسان قیمت
price-sensitive

حساسیت قیمتی، حساس به قیمت
price setter = price-setter

قیمت گذار 
price-setting = price-making 

قیمت گذاری؛ قیمت گذاری کردن
price signals

عالئم قیمتی

price stability
ثبات قیمت

price stabilization
تثبیت قیمت

price support
حمایت از قیمت کاال 

price support scheme
طرح حمایت از قیمت کاال 

price support system
نظام حمایت از قیمت ها 

price system
نظام قیمت

price tag
برچسب قیمت، کارت قیمت، بهانما، اتیکت قیمت
price taker = price-taker

قیمت گیر، تابع قیمت، متابعــت کننده از قیمت، 
پذیرنده قیمت 

price theory
نظریه قیمت

price war
جنگ قیمت ها

pricing
قیمت گذاری، قیمت بندی، تعیین قیمت، نرخ بندی، 

نرخ گذاری
pricing mechanism

ساز و کار قیمت گذاری، مکانیزم تعیین قیمت
pricing policy

سیاست قیمت گذاری، خط مشی نرخ گذاری
pricing system

نظام قیمت گذاری، نظام تعیین قیمت
priest

کشیش، روحانی 
primacy

حق تقدم، اولویت ]در ترتیب[، تقدم، پیشینگی
primary 
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ابتدایی، نخستین؛ مهم،  آغازین،  اولیه، مقدماتی، 
عمده، اصلی

primary beneficiary
بهره بردار اولیه، ذی نفع اصلی 

primary care
مراقبت های اولیه، خدمات مراقبتی اولیه 

primary cooperative
تعاونی ســطح اول، تعاونی اولیه، شرکت تعاونی، 

تشکل تعاونی 
primary cooperative societies

شرکت های تعاونی سطح اول، تشکل های تعاونی، 
شرکت های تعاونی

primary deposits
سپرده های اولیه 

primary education
آموزش ابتدایی، تحصیالت ابتدایی 

primary election
انتخابات مقدماتی 

primary health care 
درمان توســط پزشــک عمومی، درمــان اولیه، 
مراقبت هــای درمانــی اولیه؛ خدمــات اولیه 

سالمت، مراقبت های بهداشتی اولیه
primary industries

صنایع اولیه، صنایع پایه، صنایع مادر 
primary inputs

منابع اولیه، منابع اصلی؛ نهاده های اولیه
primary market

بازار اولیه، بازار دست اول 
primary money

پول پایه، پول معیار 
primary needs

نیازهای اولیه، مایحتاج اولیه
primary owners

مالکان اولیه، مالکان اصلی 
primary producer

تولیدکننده اولیه، تولیدکننده اصلی
primary producer cooperatives

تعاونی های تولید اولیه، تعاونی های تولید ســطح 
اول، شرکت های تعاونی تولید

primary producers organizations
تشــکل های تولید اولیه، تشکل های تولید سطح 

اول
primary production

محصول اولیه، تولید اولیه
primary products

محصوالت اولیه، تولیدات اولیه
primary relationships

روابط اولیه، مناسبات ابتدایی
primary relatives

بستگان درجه یک
primary reserve asset

دارایی اندوخته اولیه
primary reserves

اندوخته های اولیه، ذخایر اولیه
primary resources 

منابع اولیه، منابع پایه 
primary rights

حق و حقوق ابتدایی، حقوق اولیه
primary risks

مخاطرات عمده، مخاطرات اصلی، ریســک های 
اصلی

primary sector 
بخش اولیه

primary sources 
منابع دست اول

primary stakeholders 
ذی نفعان اصلی 

primary workers
کارگران اصلی

prime 
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اصل، عمده، اساسی، پایه؛ درجه یک، عالی؛ بارز، 
برجسته، اعال؛ اوج، طلیعه

prime borrower
وام خواه معتبر

prime cost
هزینه اولیه، قیمت مایه؛ هزینه های مســتقیم ]در 

جمع[
prime credit

اعتبار اولیه
prime entry

قلم ثبت اولیه
prime minister = premier

نخست وزیر، رییس الوزرا
prime mover
پیشنهاد دهنده اولیه؛ عامل اصلی، محرک اصلی
prime on redemption

پاداش بازخرید 
prime rate

نرخ بهره پایه، نرخ بهره ممتاز 
prime rate on interest

کمترین میزان بهره 
prime time

بهترین زمان 
primitive

ابتدایی، آغازین، اولیه؛ ساده 
primitive occupation

شغل اولیه، حرفه ابتدایی، پیشه ابتدایی 
primitivization

بدوی سازی، به حالت اولیه برگرداندن
principal

اصل )وام یا سود(، اصل مبلغ )وام یا سود(؛ اصلی، 
اساسی، مهم؛ رییس، مدیر؛ موکل، کارفرما 

principal-agency
کارفرما ـ کارگزار، موکل ـ وکیل، کارفرما ـ عامل
principal-agency theory

نظریه کارفرمــا ـ کارگزار، نظریه موکل ـ وکیل، 
نظریه کارفرما ـ عامل 

principal amount
اصل مبلغ )وام یا سود(

principal and interest
اصل و فرع ] در ســرمایه گذاری و اوراق[؛ اصل و 

سود، اصل و بهره
principal constituent

رکن، مؤلفه اصلی، جزء اصلی 
principal debtor

بدهکار عمده، بدهکار اصلی 
principal member

عضو اصلی؛ اعضای اصلی ]در جمع[
principal obligee

بستانکار اصلی، بستانکار عمده
principal office

دفتر مرکزی، مرکز اصلی، مقر اصلی
principal organs

ارکان اصلی
principal’s mandate

اختیارنامه موکل 
principle

اصل، اســاس، مبنا؛ مسلک؛ مرام اخالقی؛ قاعده 
کلی؛ اصول، مبانی، مبادی ]در جمع[؛ شــرط 

)اساسی(
principled

اصولی؛ منضبط؛ اخالقی، مبتنی بر اصول اخالقی، 
با پرنسیپ

Principle Forty-Four = Article 
Forty-Four

اصل چهل و چهار، اصل 44
principle of association 

اصل تداعی
principle of brotherhood

اصل برادری، اصل اخوت 
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principle of completeness
شرط کامل بودن، اصل کامل بودن

principle of consistency
اصل هماهنگی، اصل همخوانی، شرط مطابقت 
principle of cooperation 

اصل همکاری و تعاون 
principle of democratic control

اصل نظارت مردمی )توســط خــود اعضا(، اصل 
کنترل دموکراتیک، اصل اختیارداری اعضا 

principle of democratic member 
control 

اصل نظارت دموکراتیک توسط خود اعضا ]اصل 
دوم تعاون[

principle of disclosure
اصل افشا؛ اصل شفاف سازی اموال و دارایی

principle of equal rights
اصل تساوی حقوق، اصل برابری حقوق

principle of equity
اصل برابری و مساوات 

principle of free access 
اصل دسترسی آزاد و رایگان

principle of inadequate reason
اصل عدم کفایت ادله 

principle of maximum service
اصل خدمت پیشینه، اصل حداکثر خدمت 

principle of non-contradiction
اصل عدم مغایرت، شرط عدم تناقض 

principle of optimality
اصل بهینگی 

principle of participation 
اصل مشارکت 

principle of perfection
اصل کمال

principle of separation of powers
اصل تفکیک قوا 

principle of subsidiary
اصل تابعیت، اصل وابستگی 

principle of the sovereign equal-
ity of members

اصل برابری مطلق اعضا 
principle of utility

اصل مطلوبیت 
principle-oriented

اصل گرا 
principle rule

قاعده اصولی 
principles

اصول، مبانی؛ مبادی، اصول و مبانی؛ قواعد 
principles and rights at work

اصول و حقوق کار 
principles of cooperation 

اصول همکاری، اصول یاریگری، اصول تعاون
principles of cooperative 

اصول تعاون، اصول تعاونی
principles of democracy

اصول مردم ساالری، اصول دموکراسی 
principles of economics

اصول علم اقتصاد، اصول اقتصادی 
principles of mutual aid 

اصول همیاری
principles of planning 

اصول برنامه ریزی 
principles of scientific manage-
ment 

اصول مدیریت علمی
principles of self-help and mu-
tual aid

اصول خودیاری و همیاری 
principles of supervision

اصول نظارت؛ اصول سرپرستی 
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principles of taxation
اصول مالیات بندی

print 
چاپ؛ اثر، رد، نقش؛ چاپ کردن، به چاپ رساندن، 

منتشر کردن
printed

چاپی، چاپ شده، مکتوب، پرینت شده
printed media

 رسانه های نوشتاری، رسانه های چاپی؛ نشریات، 
جراید

printed papers
مطبوعات، جراید 

printing press
دستگاه چاپ، ماشین چاپ 

prior
prior agreement

توافق قبلی؛ قرار قبلی
prior approval

تأیید قبلی، تصویب قبلی 
prior arrangement

قرار قبلی؛ ترتیبات قبلی ]در جمع[
prior authorization

با کسب اجازه قبلی 
prior charges

دیون مقدم، هزینه های مقدم
prior counteraction

مقابله پیشاپیش 
prioritization = priority-setting

اولویت بندی، اولویت گذاری
priority
اولویت، تقدم، حق تقدم، برتری، رجحان، پیشی

priority areas
حوزه های اولویت دار، اولویت ها 

priority areas of concern
اولویت های مورد نظر 

priority bond
سند قرضه مقدم 

priority-holder
دارنده حق تقدم 

priority of date
اولویت زمانی 

priority of mortgage
حق تقدم رهن، اولویت رهن 

priority of payment
اولویت پرداخت 

priority output
اولویت تولید؛ تولید ارجح، محصول ارجح

priority projects 
پروژه های اولویت دار

priority rights 
حقوق ارجح، حقوق مقدم

priority-setting
اولویت بندی، اولویت گذاری، تعیین اولویت 

priority system
نظام اولویت بندی 

prior-lien bond
سند قرضه مقدم 

prior preferred stock
سهم ترجیحی مقدم 

prior to
پیش از، قبل از، مقدم بر 

prior years loss
زیان سنواتی؛ زیان سنوات قبل

prior years profit
سود سنواتی؛ سود سنوات قبل

prison 
زندان، محبس 

prisoner
زندانی، محبوس 

privacy 



724  privacy laws 

زندگی خصوصی، امور خصوصی، امور شــخصی، 
حریــم خصوصــی، حریم شــخصی؛ خلوت، 

تنهایی، خفا
privacy laws 

قوانین ناظر بر صیانت از حریم خصوصی افراد
privacy of contract

رابطه طرفین قرارداد 
privacy of depositors
حریم سپرده گذاران، امور شخصی سپرده گذاران 

private
خصوصــی، غیر دولتــی؛ شــخصی، محرمانه؛ 

اختصاصی
private account

حساب اختصاصی، حساب شخصی 
private act = private bill

قانون خاص، الیحه قانونی خاص 
private administration

اداره امور خصوصی 
private agreement = private 
contract 

قرارداد خصوصی، قرارداد غیر رسمی 
private bank

بانک خصوصی 
private bill

ماده واحده؛ الیحه پیشنهادی در حمایت از منافع 
شخصی یا محلی 

private brand
نشــان اختصاصی، نشــان خصوصــی؛ عالمت 
)تجــاری( خصوصــی، کاالی خــودی؛ برند 

اختصاصی 
private businesses

کسب و کارهای خصوصی
private business organizations

تشکل های کسب و کار خصوصی 
private carriers

مؤسسات یا شرکت های حمل و نقل خصوصی 
private citizen 

شهروند عادی 
private code

مجموعه قوانین حقوق خصوصی
private company

شرکت خصوصی
private consumption 

مصرف شخصی، مصرف خانگی 
private dealers

تجار خصوصی، کسبه خصوصی
private document

سند عادی 
private domain 

اموال اختصاصی دولت 
private employment agency

بنگاه کاریابی خصوصی
private endowment

وقف خاص 
private enterprise

بنگاه اقتصادی خصوصی، بنگاه خصوصی
private entrepreneuriship

کارآفرینــی در بخش  کارآفرینــی خصوصــی، 
خصوصی

private entrepreneurs
کارآفرینان )بخش( خصوصی

private for-benefit company
شرکت انتفاعی خصوصی

private for-profit sector
بخش انتفاعی خصوصی

private-governmental
خصوصی ـ دولتی، خصولتی

private-governmental enterprises
بنگاه های خصوصیـ  دولتی، بنگاه های خصولتی، 

خصولتی ها
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private hearing
جلسه محرمانه، جلسه غیر علنی دادگاه؛ محاکمه 

غیر علنی 
private home 

اقامتگاه خصوصی، منزل شخصی 
private income 

درآمد شخصی 
private institute

موسسه خصوصی
private interests

منافع و مصالح شخصی 
private international law

حقوق بین الملل خصوصی
private investment

سرمایه گذاری خصوصی
private joint stock company

شرکت سهامی خاص
private joint-stock cooperative

شرکت تعاونی سهامی خاص
private law

حقوق خصوصی
private ledger

دفتر کل خصوصی، دفتر کل محرمانه
private limited company

شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود 
privately

محرمانــه، به طور محرمانه، غیــر علنی؛ به طور 
خصوصی 

privately-owned
خصوصی، متعلق به بخش خصوصی، با مالکیت 

خصوصی
private means

درآمدهای شخصی؛ امکانات شخصی
private member

عضو عادی مجلس عوام 

private member’s bill
الیحه پیشــنهادی نمایندگان عادی ]نمایندگان 

مجلس عوام[
private motive

انگیزه شخصی؛ غرض 
private nuisance

هتک حرمت منازل و امالک، هتک حرمت حریم 
خصوصــی، نقض حریم خصوصــی، مزاحمت 

خصوصی یا شخصی
private operator

مجری خصوصی، اپراتور بخش خصوصی
private owner

مالک خصوصی
private ownership

مالکیت خصوصی
private patient

بیمار غیر بیمه، بیمار آزاد 
private powers 

اختیارات خصوصی 
private practice

شغل آزاد، کار آزاد، کار خصوصی
private property

ملک شخصی، اموال شخصی، ملک خصوصی
private proprietorship 

مالکیت خصوصی
private providers

تأمین کننــدگان  خصوصــی،  عرضه کننــدگان 
خصوصی، ارائه دهندگان خصوصی، ســرویس 

دهندگان خصوصی
private renting

اجاره شخصی
private school

مدرسه خصوصی، مدرسه غیر انتفاعی 
private secretary
منشی مخصوص، منشی خصوصی، منشی ویژه
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private sector
بخش خصوصی 

private sector liquidity
نقدینگی بخش خصوصی

private service 
خدمات خصوصی 

private small enterprise
بنگاه اقتصادی کوچک خصوصی، بنگاه زودبازده 

خصوصی
private traders

تجار بخش خصوصی، تجار خصوصی
private treaty

معاهده شــخصی، قرارداد خصوصــی؛ توافق و 
تراضی طرفین 

private university
دانشگاه خصوصی، دانشگاه آزاد

private utilities
خدمات و امکانات رفاهی بخش خصوصی

private utility company
شرکت خصوصی خدمات رفاهی عمومی

private warehouse
انبار کاالی خصوصی، انبار خصوصی کاال 

privatization
خصوصی ســازی، خصوصــی کــردن، تبدیل به 

مالکیت خصوصی
privatization of industries

خصوصی سازی صنایع 
Privatization Organization

سازمان خصوصی سازی 
privilege

امتیاز، مزیت، حق ویژه؛ حق انحصاری؛ موهبت؛ 
مصونیت

privileged
ممتاز، مصون؛ غیر قابل تعقیب؛ مرفه، برخوردار؛ 

محرمانه، مصون از افشا

privileged debt
دین یا وام ممتاز 

privileged information 
اطالعات محرمانه 

privileged motion
پیشنهاد )طرح یا الیحه( با قید فوریت 

privileges of membership
مزایای عضویت، مزایای ناشی از عضویت

privilege tax = occupation tax
مالیات صنفی 

privity in deed 
تعهد مندرج در قرارداد 

privity of contract
حصر آثار قرارداد به طرفین آن 

prize money
جایزه نقدی 

proactive
از پیــش تــدارک دیــده شــده، از پیــش مهیا 
شــده، پیش گســتر؛ از پیش برنامه ریزی شده، 

پیش دستانه، پیش نگرانه، پیش کنشی
pro and con

موافق و مخالف، له و علیه 
probabilities

احتماالت، احتمال ها
probability

احتمال، امکان
probability calculus

حساب احتماالت 
probability coefficient

ضریب احتمال، ضریب احتماالت
probability sampling 

نمونه گیری احتمالی
probability theory

نظریه احتماالت 
probable
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احتمالی، ممکن، محتمل
probable error

خطای احتمالی
probate

انحصــار وراثت، گواهی انحصار وراثت؛ بررســی 
اعتبار وصیت نامه؛ بررسی صحت، تأیید صحت
probate bond

وثیقه امین ترکه 
probate duty

مالیات بر ارث 
probate estate 

ماترک، ارثیه 
probate law

قانون ارث، قانون امور حسبی 
probate of will

انحصار وراثت، حصر وراثت 
probate verification

تصدیق انحصار وراثت 
probation

کارآموزی؛ تعلیق مجازات؛ خدمت آزمایشی، دوره 
آزمایشی؛ آزادی مشروط 

probationary
آزمایشی، به صورت آزمایشــی؛ آزادی مشروط؛ 

مجازات تعلیقی 
probationary employee

نیروی کارآموز؛ مستخدم آزمایشی 
probationary period

دوره آزمایشی، دوره کارآموزی 
probation order

حکم تعلیق مجازات 
probe

تحقیق، کندوکاو، پرس و جو؛ کاویدن، بررســی 
کردن؛ کاوشگر ]فضانوردی[

problem
مسأله، مشکل، اشکال، معضل، گرفتاری، دردسر

problem analysis
تحلیل مســأله، واکاوی مســأله، مســأله کاوی، 

معضل کاوی
problematic

مشکل ساز، مشکل آفرین، دردسرساز 
problem-centered 

مسأله مدار 
problem definition

بیان مسأله، تعریف مسأله، تبیین مسأله
problem-finding
مسأله یابی، مشکل یابی، عارضه یابی، معضل یابی

problem-focused 
مسأله محور

problem-oriented 
مسأله گرا 

problem region
منطقه مسأله دار، منطقه دچار مشکل 

problems and disputes
مسائل و اختالفات 

problem-shooting
رفع مسأله، حل مشکل، رفع اشکال 

problem-solver
مشکل گشا، حالل مشکالت؛ حل کننده مسأله

problem-solving
حل مسأله، مشکل گشایی، مسأله گشایی

problem-solving tool
ابزار حل مسأله

problem tree 
درختواره مسأله، درخت مسأله

probopurtunity 
تبدیل تهدیدها به فرصت 

procapitalistic
طرفدار اصول سرمایه داری 

procedural
رویه ای، مرســوم، مبتنی بــر روال، طبق روال؛ 
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آیین نامه ای، نظام نامه ای 
procedural justice

عدالت رویه ای
procedural law

قانون شکلی، آیین دادرسی 
procedure

آیین نامــه؛  روش؛  مرحلــه؛  کار؛  روش  رویــه، 
دستورالعمل اجرایی؛ مراحل )انجام کار(، روال 

کار 
procedure law

قانون اصول محاسبات، آیین دادرسی 
procedure manual

دستورالعمل 
procedure of dissolution

مراحل انحالل، روش انحالل، روال انحالل
procedures involved 

تشریفات قانونی 
procedures of taking votes

نحوه عمل رأی گیری، شیوه اخذ رأی 
proceeding

جریان؛ پیشــرفت؛ اقدام؛ اقامــه دعوی ]حقوق[؛ 
نحوه رسیدگی، دادرسی، سوابق امر؛ گردش کار
proceeding for bankruptcy 

دعوی ورشکستگی 
proceedings

صورت جلســه، گزارش )منتشر شــده(، خالصه 
مذاکرات؛ گزارش کار جلسه؛ اقامه دعوا ]حقوق[، 

جلسه، برنامه، مصوبات )جلسه(؛ اقدامات 
proceedings for damage

دعوی خسارت 
proceedings of the assembly

خالصه مذاکرات مجمع 
proceeds

عواید، عایدات، درآمد؛ سود ویژه 
proceeds of the sale

عواید حاصل از فروش 
process

فراینــد، مرحله، روش، پروســه، جریان، فراگرد؛ 
روند؛ ابالغ، احضاریه ]حقوق[

process chart
نمودار مراحل انجام کار 

process costing
هزینه یابی مراحل تولید؛ هزینه یابی مرحله ای 

process-driven
فرایندگرا، فرایندمحور 

processed
فراوری شده، پردازش شده، عمل آوری شده 

processed agricultural goods
محصوالت کشــاورزی فراوری شــده، کاالهای 

کشاورزی تبدیلی
processed foods

غذایی  محصــوالت  فراوری شــده،  غذایی  مواد 
کنسرو شده

processed products
محصوالت فراوری شــده، محصوالت عمل آوری 

شده
process evaluation

ارزشیابی فرایند؛ ارزشیابی روند کار 
process industry

صنعــت تبدیلی، صنعــت آماده ســازی، صنعت 
فراوری؛ صنایع تبدیلی ]در جمع[

processing
فراوری؛ عمل آوری؛ عملیات تبدیلی؛ پردازش

processing activity
فعالیت در زمینه فراوری و تبدیل، عملیات فراوری، 

عمل آوری؛ فعالیت های تبدیلی ]در جمع[
processing cooperatives

تعاونی های تبدیلی، تعاونی های فراوری 
processing facility

تأسیســات عمل آوری، امکانات فــراوری، مرکز 
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فراوری 
processing industries

صنایع تبدیلی، صنایع فراوری
processing operation

عملیات تبدیل و فراوری
processing plant

کارخانــه فراوری، کارخانه تبدیــل مواد، کارخانه 
کنسروسازی

processing process
فرایند تبدیــل، فرایند فــراوری؛ فرایند پردازش 

]رایانه[، جریان عمل آوری، فرایند عمل آوری
processing tax

مالیات بر فعالیت های تبدیلی 
processing unit

واحد عمل آوری، واحد فراوری، واحد تبدیل مواد، 
کارخانه عمل آوری 

processional
پشت سرهم، متوالی، به ردیف 

processor
دســتگاه عمل آوری، دســتگاه فراوری و تبدیل؛ 

پردازنده، پردازشگر ]رایانه[
processors

فعاالن صنایع تبدیلی؛ عمل آوران؛ تبدیل کنندگان 
مواد؛ پردازشگرها

process srever 
مأمور ابالغ، ضابط دادگستری 

process study
فرایندشناسی؛ بررسی روند، مطالعه روند، مطالعه 

فرایند، بررسی فرایند
processual 

فرایندی، فراگردی، پروسه ای 
processual model

الگوی فرایندی
process-verbal = process verbal

صورت مجلس، صورت جلسه؛ گزارش 

proclaim = proclamation
ابالغ رســمی، اعالمیه رســمی؛ اعالم، اعالن؛ 

بیانیه؛ اعالمیه؛ انتشار 
proclamation

ابالغیه، اعالمیه
proclamation of independence
اعالمیه استقالل، بیانیه استقالل، اعالم استقالل 
pro-cooperative

تعاونی اولیه، پیش تعاونی 
procrastination

دفع الوقت، طفره، تعلل؛ پشــت گــوش انداختن، 
امروز و فردا کردن، مسامحه کاری

proctor
وکیل، مباشر، نماینده، وکیل مدافع 

procuration
وکالت، مباشرت، نمایندگی؛ کارسازی 

procuration fee
حق التحریر اسناد رسمی، حق داللی در معامالت، 

حق )الزحمه( کارسازی؛ کارانه اخذ وام 
procuration signature

امضای وکالتی 
procurator

دادستان، مدعی العموم؛ کفیل، نماینده، وکیل
procuratory letter

وکالت نامه
procure 

فراهم کردن، تهیه کردن، تدارک دیدن، کارسازی 
کردن 

procurement
تهیــه و تأمیــن، تحصیل، تــدارک، کارپردازی؛ 

فراهم سازی؛ کارسازی 
procurement and marketing

تدارک و بازاریابی، تدارکات و فروش، کارســازی 
و بازاریابی

procurement management
تدارکات،  مدیریــت  کارپــردازی،  امور  مدیریت 
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کارپردازی 
procurement policies

خط مشی های کارپردازی 
Prodhon Pierre-Joseph 

پرودون پی یر ـ ژوزف 
produce

تولید کردن؛ محصوالت کشــاورزی؛ ارائه دادن، 
معرفی کــردن ]حقوق[؛ ایجاد کــردن، خلق 

کردن؛ تربیت کردن )نیروی انسانی( 
produce broker

دالل محصوالت کشاورزی 
produce evidence 

ارائه کردن اسناد و مدارک
produce exchange

بورس کاال، بورس محصوالت کشاورزی 
produce insurance fund 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
produce market

بازار محصوالت کشاورزی 
produce marketing

بازاریابی تولید، بازاریابی محصوالت کشاورزی 
produce-marketing cooperative

تعاونی بازاریابی محصول 
producer direct sale

از تولیــد به مصرف، فروش مســتقیم )توســط 
تولیدکننده(

producer goods
مواد  کاالهای ســرمایه ای؛  تولیــدی،  کاالهای 

تولیدی، مواد مورد استفاده برای تولید 
producer groups

گروه های تولیدی
producer-member

تولیدکننده ـ عضو، تولیدکننده عضو تعاونی 
producer option

حق انتخاب تولیدکننده 

producer price
قیمت تولید، قیمت تولیدکننده، قیمت از تولید به 

مصرف 
producer price index (PPI)

شاخص قیمت تولید
producer rent

رانت تولیدکننده، بهره مالکانه تولیدکننده 
producers alliance

اتحادیه تولیدکنندگان 
producers and distributors coop-
eratives

تعاونی هــای  توزیــع،  و  تولیــد  تعاونی هــای 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان

producers association
تشکل تولید، انجمن تولیدکنندگان 

producer’s capital
سرمایه تولیدی، سرمایه تولیدکننده 

producers companies act
قانون تأسیس شرکت های تولیدی 

producers cooperative = produc-
tion cooperative

تعاونی تولید؛ تعاونی های تولید ]در جمع[
producers cooperative society

شرکت تعاونی تولید 
producers cooperative union

اتحادیه تعاونی های تولید 
producers needs provision

تأمین نیاز تولیدکنندگان
producers needs provision coop-
erative 

تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان
producers organizations

تشکل های تولید
producers’ supply cooperative

تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان 
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producer’s surplus
مازاد تولید، مازاد تولیدی، مازاد تولیدکننده 

produce-sharing farmer
اجــاره دار زمین زراعی، کشــاورز ســهم بر، زارع 

صاحب نسق، مزارعه کار
producibility

قابلیت تولید، تولیدپذیری 
producible

قابل تولید، دارای قابلیت تولید
producing country

کشور تولیدکننده 
producing witness

استشهاد 
product

کاالی تولیدی، محصــول؛ نتیجه، حاصل، ثمره، 
حاصل کار؛ فراورده؛ محصوالت ]در جمع[

productability
قابلیت تولید، تولیدپذیری 

product acceptance
مقبولیت کاال 

product availability
دسترسی به محصول؛ موجود بودن محصول )در 

بازار(
product buy-back

پس خرید محصول، بیع متقابل محصول
product complementarity

رابطه مکملی محصول 
product costs

هزینه های محصول
product cycle

چرخه محصول، دور محصول
product development

توسعه محصول، بهبود کاال، بهسازی محصول
product differentiation

ایجاد تفاوت یا تنــوع در محصول؛ متمایز کردن 

محصول، تمایز محصول
product diversification 

تنوع تولید، تنوع بخشی تولید، تنوع بخشی محصول 
یا کاالی تولیدی، متنوع سازی محصول

product diversification
متنوع سازی محصول، تنوع محصول، تنوع بخشی 

به محصوالت تولیدی 
production

تولید، ساخت؛ حاصل، نتیجه؛ ارائه اسناد و مدارک 
]حقوق[

production administration
مدیریت تولید، مدیریت امور تولید

production agent
عامل تولید، مجری تولید، کارگزار تولید

production and distribution 
cooperative 

تعاونی تولید و توزیع
production and processing busi-
nesses

کســب و کارهــای تولید و فــراوری؛ بنگاه های 
تولیدی و تبدیلی

production bonus
پاداش تولید، جایزه تولید 

production capability
قابلیت تولید، استعداد تولید، توان تولید

production capacity
ظرفیت تولید، استعداد تولید

production ceiling
سقف تولید، حداکثر تولید، میزان نهایی تولید

production-centered
تولیدمحور، تولیدمدار

production chain
زنجیره تولید، خط تولید

production coefficient
ضریب تولید
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production consultant 
مشاور تولید، مشاور در امر تولید 

production consulting
مشاوره در امر تولید

production contract
قرارداد تولید

production control
نظارت بر تولید، کنترل تولید

production cooperative society = 
producers cooperative
شرکت تعاونی تولید، تعاونی تولیدی، تعاونی تولید
production cost 

هزینه تولید 
production credit corporation

شرکت اعتبارات تولیدی
production criteria

ضوابط و معیارهای تولید 
production cycle

چرخه تولید 
production cycle theory

نظریه چرخه تولید
production data
داده های تولید، اطالعات )مربوط به( میزان تولید
production-demand relation

رابطه تولید ـ تقاضا 
production diversification

تنوع تولید، تنوع بخشــی به تولید، متنوع ســازی 
تولید

production-driven
تولیدمحور، مبتنی بر تولید

production efficiency
کارایی تولید، راندمان تولید

production engineering
مهندسی تولید

production excess burden

ظرفیت اضافی تولید 
production factors

عوامل تولید
production factors productivity

بهره وری عوامل تولید
production for use

تولید برای مصرف
production frontier

مرز تولید؛ تازه های تولید ]در جمع[
production function

تابع تولید
production index

شاخص تولید، نماگر تولید
production line

خط تولید
production loan

وام تولید، وام تولیدی، وام برای تولید
production manager

مدیر تولید
production marketing

بازاریابی تولیدگرا، بازاریابی محصوالت تولیدی
production method of deprecia-
tion

روش استهالک بر اساس میزان تولید
production on demand
تولید مبتنی بر تقاضا، تولید بر اساس میزان تقاضا
production operation

عملیات تولید
production-orientation

تولیدگرایی
production-oriented

تولیدگرا
production overheads

هزینه های سربار تولید
production planning 



 productivity 733

برنامه ریزی تولید
production possibility 

امکان تولید، قابلیت تولید
production relation

رابطه تولید 
production relationships

مناسبات تولیدی، روابط تولید
production research
تولیدپژوهی، تحقیق درباره تولید، تحقیقات تولید
production risks

مخاطرات تولید، ریسک های تولید
production scale 

مقیاس تولید، میزان تولید، سطح تولید
production schedule

برنامه )تنظیمی( تولید، جدول )زمان بندی( تولید، 
برنامه زمان بندی تولید

production scheduling
تنظیم برنامه تولید، زمان بندی تولید

production sector
بخش تولید

production slowdown
کاهش تولید

production study
تولیدپژوهی، تولیدشناسی؛ بررسی وضعیت تولید

production systems
نظام های تولید

production timing
زمان بندی تولید، تعیین زمان تولید

production-to-consumption
تولید به مصرف، از تولید به مصرف

production unit
واحد تولید

production unit method of depre-
ciation

روش استهالک بر پایه واحد تولید

production volume
حجم تولید، میزان تولید

productive
تولیــدی؛ مولــد، ســازنده؛ پربــار، پرمحصول؛ 

حاصل خیز؛ بارآور، سودبخش، مؤثر؛ بهره ور
productive act 

عمل مولد، اقدام سازنده، اقدام نتیجه بخش
productive activities

فعالیت های تولیدی، فعالیت های مولد و پر بار
productive assets

دارایی های مولد 
productive capacities

ظرفیت های مولد، ظرفیت های تولیدی
productive capital

سرمایه مولد، سرمایه تولیدی
productive debt

بدهی مولد، بدهی تولیدی
productive economy

اقتصاد مولد، اقتصاد تولیدی
productive employment

اشتغال مولد، اشتغال تولیدی
productive expenditure

تولیــدی؛  هزینه کردهــای  تولیــدی،  مخــارج 
هزینه های مولد

productive investment
ســرمایه گذاری مولــد، ســرمایه گذاری تولیدی، 

سرمایه گذاری در تولید 
productive labor

نیروی کار مولد 
productive sector

بخش مولد 
productive work

کار مولد، کار سازنده، کار تولیدی
productivity

بهره وری؛ باردهی، بازدهی، راندمان
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productivity 
بهره وری، راندمان

productivity agreement
توافق بر مبنای میزان بهره وری، توافق بر اساس 

مزد بیشتر در قبال تولید بیشتر
productivity clause

شرط بهره وری 
productivity council

شورای بهره وری، کمیسیون بهره وری 
productivity criteria

معیارهای  بهــره وری،  ضوابــط و مالک هــای 
بهره وری

productivity-enhancing technol-
ogy

فناوری ارتقــا دهنده بهره وری، فناوری بهره وری 
افزا

productivity growth
رشد بهره وری

productivity in cooperatives
بهره وری در تعاونی ها

productivity index
شاخص بهره وری

productivity law
قانون بهره وری

productivity of capital
بهره وری سرمایه، بازدهی سرمایه

productivity of labor = labor 
productivity

بهره وری عامل کار، بهره وری نیروی کار
productivity of production fac-
tors

بهره وری عوامل تولید 
productivity of resources 

بهره وری منابع 
productivity rate

نرخ بهره وری، میزان بهره وری 

productivity threshold
آستانه بهره وری

productiviy agreement
توافق بر مبنای میزان بهره وری، توافق بر مبنای 

مزد بیشتر در قبال تولید بیشتر 
product launch

معرفی محصول جدید 
product liability insurance

بیمه معیوب بودن محصول تولیدی 
product life cycle
چرخه حیات محصول، چرخه عمر )مفید( محصول
product manager = production 
manager

مدیر تولید
product manufacture

تولید محصول
product market

بازار محصول
product mix
ترکیب محصول، ترکیب تولید، آمیخته محصول

product-oriented 
محصول گرا 

product plus
امتیاز )تجاری( محصول، ویژگی محصول

product quality
کیفیت محصول

products and services
محصوالت و خدمات، فراورده ها و خدمات

product test
آزمایش مقبولیت کاال یا محصول

profess
اقرار، اعتراف، اذعان؛ اقرار کردن، اعتراف کردن، 

اذعان داشتن
profession

حرفه، شغل، پیشه؛ اعتراف، اقرار، اذعان
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professional
متخصص، کاردان، حرفه ای؛ اهل حرفه، صاحب 
حرفه، پیشه ور؛ کارکنان حرفه ای، متخصصان، 

صاحبان ِحَرف ]در جمع[ 
professional accountant

حسابدار خبره، حسابدار حرفه ای 
professional advisors

مشاوران حرفه ای 
professional advisory industry

صنعت خدمات مشاوره حرفه ای
professional angels

فرشتگان حرفه ای
professional code of ethics

منشور اخالق حرفه ای
professional conscience

وجدان حرفه ای، وجدان کاری؛ آگاهی و شناخت 
حرفه ای

professional consultants
مشاوران حرفه ای، مشاوران حقوق بگیر 

professionalism
حرفه گرایــی، تخصص گرایی؛ دانــش حرفه ای، 

مهارت حرفه ای؛ کاردانی، کارکشتگی 
professionalization 

حرفه ای ســازی، حرفه ای کــردن، جنبه حرفه ای 
دادن

professionalized
حرفه ای، تخصصی؛ حرفه ای شده 

professional knowledge
دانش تخصصی، معلومات حرفه ای

professionally 
به لحاظ حرفــه ای؛ به طور حرفــه ای، ماهرانه، 

استادانه
professional management

مدیریت حرفه ای، مدیریت تخصصی 
professional manager

مدیر حرفه ای، مدیر کارکشته

professional manpower
نیروی انسانی ماهر و حرفه ای

professional selection
انتخاب شغلی، گزینش حرفه ای

professional services
خدمات تخصصی، خدمات حرفه ای 

professions
مشاغل، حرفه ها، ِحَرف، پیشه ها؛ اعترافات، اقاریر 

]حقوق[
professorship

کرسی استادی در دانشگاه
proficiency

تسلط، مهارت، چیرگی، خبرگی، صالحیت 
proficiency test

آزمون صالحیت، آزمــون خبرگی در کار، آزمون 
تخصصی، آزمون مهارت

proficient
ماهر، کارکشته، خبره، ورزیده، حاذق، استاد

profile
نیمرخ؛  مشــخصات، نمودار؛ وضعیت، شــرایط؛ 
نمودار یا جدول نمایش مشــخصات؛ نمودار یا 

خالصه سوابق و فعالیت ها
profit

سود، نفع، منفعت، بهره، انتفاع، فایده
profitability

قابلیت ســودآوری؛ سوددهی،  قابلیت سوددهی، 
سودآوری 

profitability ratio
نســبت ســوددهی، ضریب ســوددهی، ضریب 

سودآوری
profitable 

سودآور، سودده، پرمنفعت، پرفایده، پرسود
profitable business

کسب و کار پرسود، کسب نان و آب دار 
profitable investment

سرمایه گذاری سودآور، سرمایه گذاری پرسود
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profitable investment projects
طرح های سرمایه گذاری پرسود

profitable sectors
بخش های سودآور، بخش های سودده 

profit and loss account
حساب سود و زیان 

profit and loss appropriation
تخصیص سود و زیان، تقسیم سود و زیان

profit and loss appropriation ac-
count

حساب تقسیم سود و زیان 
profit and loss plan

طرح توجیه سود و زیان
profit and loss statement

صورت سود و زیان
profit appropriation account

حساب تقسیم سود
profit available for appropriation 

سود قابل تقسیم یا قابل تخصیص
profit constraint = limited profit

محدودیت سود 
profit contribution

سهم سود
profit data

اطالعات مربوط به سود
profit-earner

سودآور، سودرسان 
profiteer

سودجو، منفعت طلب، گران فروش، سوءاستفاده چی 
profiteering

سودجویی، سودخواهی؛ گران فروشی 
profit estimation

برآورد سود
profit function

تابع سود

profit-generating 
سودآور، سودزا؛ پر منفعت، منفعت آوری، سودزایی
profit generation = profit crea-
tion 
تولید سود، سود سازی؛ منفعت آوری، تولید منفعت
profitless

بدون سود، بی فایده، بیهوده، بی حاصل
profit lost

عدم النفع 
profit-making

سودده، سودآور؛ تولید سود؛ سودآوری 
profit-making cooperatives

تعاونی های سودده 
profit-making enterprise 

بنگاه سودده، بنگاه سودآور
profit margin

تفاوت سود، تفاوت بابت سود ]تفاوت میان هزینه 
تولید و بهای فروش[؛ حاشیه سود، درصد سود 

از فروش خالص 
profit margins on individual 
product 

سود نهایی هر محصول
profit maximization

بیشینه سازی سود، حداکثر کردن سود
profit motive

انگیزه کسب سود یا منفعت 
profit on investment

سود حاصل از سرمایه گذاری 
profit-oriented

سودگرا، منفعت گرا، معطوف به سود 
profit per share

سود هر سهم
profit-push inflation

تورم ناشی از فشار سود 
profit rate
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نرخ سود، میزان سود
profit reserve

ذخیره سود، اندوخته سود
profit seeking

نفع طلبی، سودجویی؛ منفعت طلبانه، سودجویانه؛ با 
هدف کسب منفعت 

profit-sharing
تقسیم ســود )بین کارفرما و کارگر(؛ سهیم شدن 
در سود، تسهیم سود، تقسیم سود، سهیم کردن 

کارگران در سود؛ شراکت در سود
profit-sharing bond

سند قرضه شراکت سود 
profit-sharing plan

طرح تسهیم سود )بین کارفرما و کارگر(
profit squeeze

تحدید سود، انقباض سود
profits tax

مالیات بر سود 
profit-taking

سودبری، نفع بری
profit tax

مالیات بر سود، مالیات بر منافع 
pro forma election

انتخاب فرمایشی، انتخاب صوری 
proforma invoice = proforma

برگــه  پیش فاکتــور،  موقــت،  صورت حســاب 
پیش خرید، پروفورما، فاکتور اولیه

pro forma = proforma
فرمایشــی، تشــریفاتی، صــوری؛ پیش فاکتور؛ 

صورت حساب موقت؛ پیشین، مقدماتی
program analysis

تحلیل برنامه، واکاوی برنامه
program analysis techniques

فنون و روش های تحلیل برنامه
program evaluation and review 

technique (PERT)
روش ارزشیابی و بازنگری برنامه، روش ارزشیابی 

و بررسی برنامه؛ پرت 
program impact

تأثیر عملکرد برنامه، اثر بخشی برنامه 
programmed 

برنامه ریزی شده، با برنامه 
programmed course

دوره )آموزشی( برنامه ریزی شده 
programmer

برنامه نویس ]رایانه[؛ برنامه ریز
programming
برنامه سازی، تنظیم برنامه؛ برنامه نویسی ]رایانه[

program narrative
شرح اجرای برنامه ضمیمه بودجه

program planning
تنظیم برنامه )عملیــات(، تنظیم عملیات برنامه، 

برنامه ریزی
program = programme 

برنامه 
progress 

پیش رفتن،  پیشــرفت کردن،  پیشروی؛  پیشرف، 
پیشروی کردن 

progress chart
نمودار پیشرفت کار، نمودار میزان پیشرفت کار 

progress chaser
ناظر پیشرفت، ناظر پیشرفت کار

progressive
پیشــرو، ترقی خواه؛ تصاعــدی؛ تدریجی؛ پیش 

رونده؛ رو به ترقی، مترقی؛ گام به گام
progressive change 

تغییر تدریجی، تغییر گام به گام
progressive countries 

کشورهای مترقی، کشورهای ترقی خواه، ممالک 
رو به ترقی
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progressive farmers
کشاورزان پیشرو 

progressive improvement 
بهبود تدریجی، بهسازی تدریجی 

progressive liberalization
آزاد سازی تدریجی )اقتصاد(

progressive movement
حرکــت تدریجــی، جریــان تدریجــی؛ جنبش 

ترقی خواه
progressive tax

مالیات تصاعدی 
progressive taxation

مالیات بندی تصاعدی 
progressive wages

دستمزدهای تصاعدی 
progress of work 

پیشرفت کار
progress payment

پرداخت بر مبنای میزان پیشــرفت کار، پرداخت 
متناسب با پیشرفت کار 

progress report
گزارش پیشرفت کار

prohibit 
بازداشــتن، منع کردن، مانع شدن، ممنوع کردن، 

قدغن کردن 
prohibited

غیر مجاز، ممنوع، ممنوعه، قدغن 
prohibited area

منطقه ممنوعه، منطقه ورود ممنوع 
prohibited articles

اشیای ممنوعه، اقالم غیر مجاز 
prohibited goods

کاالهای غیر مجاز، کاالهای ممنوعه 
prohibited risk
مخاطره بیمه ناپذیر، ریسک غیر قابل بیمه شدن

prohibition
منــع، ممنوعیت، قدغــن، بازداری، بازداشــتن، 

ممانعت
prohibition of concurrent tenure 
= prohibition of concurrent posi-
tions

ممنوعیت تصدی همزمان )چند شغل( 
prohibition of direct interference 
= prohibition of direct interven-
tion

ممنوعیت دخالــت مســتقیم، ممنوعیت مداخله 
مستقیم 

prohibition of forced labor
ممنوعیت کار اجباری، منع بیگاری 

prohibition of private monopoly
ممنوعیت انحصار بخش خصوصی 

prohibition of public monopoly
انحصار  ممنوعیــت  دولتی،  انحصــار  ممنوعیت 

بخش عمومی
prohibition of transfer of shares

ممنوعیت انتقال یا واگذاری سهام 
prohibitive

سرسام آور، کمرشکن؛ بازدارنده، منع کننده
prohibitive laws 

قوانین بازدارنده
prohibitive tax

مالیات بازدارنده؛ مالیات سرسام آور
project

پروژه، طرح؛ طرح تحقیقاتی ]آموزشی[؛ پیش بینی 
کردن، برآورد کردن 

project administrator
مدیر اجرایی پروژه، مدیر طرح 

project charter
سند پروژه، سند طرح

project commencement and com-
pletion
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آغاز و اتمام پروژه
project design 

طرح پروژه، طراحی پروژه
project designing 

طراحی پروژه 
project developer

مجری عملیات ساخت و ساز؛ طراح پروژه 
project director

مدیر پروژه 
project document 

سند پروژه، سند طرح
projected 

پیشنهادی، پیش بینی شده
projected financial statement
گزارش مالی پیشنهادی، صورت مالی پیشنهادی 
project financing

تأمین مالی طرح )عمرانی(
project funds

منابع مالی طرح 
projection

فرافکنی، برون فکنی؛ پیش بینی؛ طرح ریزی
projective 

فرافکن؛ فرافکنی 
projectivity

قابلیت پیش بینی
project location = project site

محل اجرای پروژه
project management

مدیریت پروژه، مدیریت امور پروژه
project manager

مدیر طرح، مدیر پروژه
project rationale 

ضرورت اجرای پروژه 
project report

گزارش پروژه

pro-labor
طرفدار کارگر، طرفدار طبقه کارگر

pro-labor legislation
قانون گذاری به ســود طبقه کارگر، قانون حامی 

کارگران و طبقه کارگر
proletariat
طبقه کارگر، قشر کارگر، رنجبران، طبقه مزدبگیر
proliferation

گسترش، تکثیر، ازدیاد، تولید و تکثیر
prolongation

تمدید، تطویــل؛ دنباله، ادامــه؛ طوالنی کردن؛ 
تمدید کردن

prolongation of term
تمدید مهلت پرداخت 

pro-marketeer
طرفدار بازار مشترک

prominent
برجسته، ممتاز، بارز؛ صاحب نام 

promise
قول، وعده، قول و قرار؛ قول دادن، وعده دادن 

promised land
ارض موعود، بهشت موعود، سرزمین موعود

promisee
متعهدله 

promiser
متعهد 

promising
نویدبخــش، خوش آتیــه، امیدوارکننــده، مایــه 

امیدواری، امیدبخش، مایه امید
promissory

الزامــی، تضمینی؛  وعــده دار، متضمن وعــده؛ 
وعده ای، تعهدی 

promissory note
سفته، قبض عندالمطالبه 

promote 
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ارتقا دادن، ترفیع دادن، ارتقا بخشــیدن؛ تشویق 
کردن؛ تبلیغ کردن )کاال(؛ ترویج کردن؛ ترتیب 

دادن، برگزار کردن 
promoter

مؤســس، بنیان گذار، مروج؛ منادی، بانی؛ برگزار 
کننده، سازمان دهنده

promoter assembly 
مجمع هیأت مؤسس

promoters
هیأت مؤسس، بنیان گذاران؛ مروجان، منادیان 

promoters’ shares = founders 
stocks

سهام مؤسسین، سهام هیأت مؤسس
promoting people’s participation

ترویج مشارکت مردمی 
promoting rights at work

ترویج حقوق کار 
promoting the foundations of 
cooperation

ترویج مبانی تعاون 
promotion

ارتقــا؛ ترویج؛ تبلیغ؛ پیشــبرد؛ ترقی؛ تأســیس، 
راه اندازی؛ ارتقای رتبه یا درجه، ترفیع

promotional
ترویجی؛ تبلیغی، تبلیغاتی

promotional activites 
فعالیت های ترویجی و تبلیغی؛ اقدامات مربوط به 

تشکیل و تأسیس 
promotional institutions

نهادهای ترویجی؛ مؤسسات تبلیغاتی
promotional mix

برنامه جامع تبلیغات، مجموعــه برنامه تبلیغاتی، 
ترکیب برنامه تبلیغاتی

promotion by seniority
ارتقا بر حسب ارشدیت یا سابقه خدمت 

promotion expenditure = peomo-
tion expense

هزینه تبلیغ 
promotion list

جدول ترفیعات، فهرست کارکنان ترفیع بگیر
promotion money

حق الزحمــه مؤسســان؛ حق الزحمــه راه اندازی، 
حق الزحمه تأســیس؛ پــول مورد نیــاز برای 

تأسیس و راه اندازی 
promotion of cooperation culture 

ترویج فرهنگ تعاون، ترویج فرهنگ یاریگری
promotion of cooperative

ترویج تعاونی، ترویج تعاون؛ تأسیس تعاونی
promotion of cooperative culture 

ترویج فرهنگ تعاونی 
promotion of employees 

ترفیع کارکنان، ارتقای رتبه کارکنان
promotions

تبلیغ کاال برای پیشبرد فروش؛ فروش ویژه ]تبلیغ 
عین کاال در محل فروش[؛ ترفیعات، تبلیغات

prompt 
فوری، سریع، آنی، بالدرنگ؛ حاضر و آماده؛ وادار 
کردن، مجبور کردن؛ موجب شدن، باعث شدن
prompt delivery

تحویل فوری و مستقیم 
prompt forwarding

ارسال فوری 
promptly

بدون فوت وقت، بالدرنگ، آنی 
prompt reply

جواب فوری، پاسخ آنی 
promulgation

اعالم، اعالن، انتشار رسمی؛ اشاعه، ترویج 
prone to 

مستعد؛ آماده، مستعد چیزی بودن 
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prone to drought 
مستعد خشکسالی

pronounce
صدور رأی؛ حکم دادن، فتوا دادن؛ اعالم کردن

pronouncement
اعالم رسمی، اظهار)نظر( رسمی؛ حکم قطعی 

proof
استدالل، توجیه، اثبات؛ بینه، وسیله اثبات یا نفی 
]حقوق[؛ ســند، دلیل، مدرک، برهان؛ گواهی 

اثبات یا نفی
proof of death

گواهی فوت 
proof of debt

اثبات دین، سند دین، سند اثبات بدهی
proof of delivery

گواهی تحویل 
proof of identity 

سند احراز هویت؛ مدارک شناسایی، مدارک هویت 
proof of intent

بینه سبق تصمیم ]حقوق[
proof of loss

مدرک اثبات خســارت، گواهی خسارت، مدارک 
اثبات خسارت 

proof of ownership = proof of 
title

ســند مالکیــت، گواهی مالکیــت، گواهی اثبات 
مالکیت

proof of right
اثبات حق 

proof of title 
سند مالکیت 

proof positive
دالیل آشکار، دالیل واضح، ادله صریح

proof to the contrary
اثبات خالف

propaganda
تبلیغ، تبلیغات؛ شعار )توخالی(؛ فضا سازی تبلیغاتی؛ 

جّو راه انداختن
propaganda poster

پوستر تبلیغاتی
propaganda statement

بیانیه تبلیغاتی
propagandist

تبلیغات چی، تبلیغ کننده، مبلغ 
propagandization 

فضا سازی تبلیغاتی، جّو راه انداختن
propagation

تبلیغ، تبلیغات؛ اشــاعه، نشــر؛ تکثیر، تولید مثل؛ 
ترویج

propagator 
تبلیغات چی؛ اشــاعه دهنــده، رواج دهنده؛ تکثیر 

کننده 
propensity

میل، گرایش، تمایل 
propensity to consume

تمایل بــه مصرف، میل به مصــرف، گرایش به 
مصرف کردن

propensity to consumption 
گرایش به مصرف، مصرف گرایی 

propensity to hoard
میل به پول اندوزی، اجرای صحیح قوانین

propensity to import
گرایش به واردات 

propensity to investment
میل به سرمایه گذاری 

propensity to save
میل به پس انداز 

proper = appropriate
مناسب، متناسب، شایسته؛ درست، صحیح 

proper enforcement of laws
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حسن اجرای قوانین 
proper law

قانون حاکم ]در حقوق بین الملل خصوصی[
proper maintenance

نگهداری مناسب و اصولی 
proper price

قیمت عادله، قیمت مناسب 
proper reason

دلیل موجه، دلیل معقول و مناسب
proper rent

اجرت المسمی 
proper technical advice
توصیه )های( فنی مناسب، مشاوره فنی اصولی 

properties and funds
اموال و نقدینگی 

properties in mortmain
امالک یا اموال وقفی 

property
مایملک، دارایی، مال، ملک؛ خصوصیت، ویژگی؛ 

اموال و دارایی ها، خواص، کیفیات ]در جمع[
property accountability

مسئولیت ابواب جمعی 
property accountable

جمع دار اموال، امین اموال 
property assessment 

ارزیابی اموال، تقویم اموال
property bonds

اوراقه قرضه مالکیت 
property boundaries

حدود ملک 
property capital

سرمایه ملکی 
property department

اداره اموال، دایره اموال 
property developer 

شرکت عمرانی؛ بساز و بفروش 
property dividend

سود سهام به صورت غیر نقد، سود سهام ملکی، 
سود سهام حاصل از دارایی 

property holdings
دارایی های ملکی 

property inquiry
بررسی اموال و دارایی 

property insurance
بیمه اموال و امالک 

property insured
اموال و امالک بیمه شده 

property investigation
تحقیق و تفحص در مورد اموال و دارایی ها

property law
قانون اموال 

property management
مدیریت امالک و مستغالت 

property market
بازار امالک و مستغالت 

property of the principal
اموال موکل ]حقوق[

property owner 
مالک، صاحب ملک، صاحب مال

property, plant and equipment 
اموال و ماشین آالت و تجهیزات

property residence 
سکونت ملکی

property rights
حقوق مالکیت، حقوق مالکانه 

property tax
مالیات بر مســتغالت، مالیات بر امالک یا اموال 

غیر منقول 
property tenure= property pos-
session 
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تصرف ملکی
property transactions

معامالت ملکی 
proponents

پیروان، حامیان، طرفداران، هواداران 
pro-poor

طرفــدار فقــرا، حامی فقرا، متناســب شــرایط 
تهیدستان، مناسب مستمندان 

pro-poor groups
گروه های طرفدار فقرا، گروه های حامی تهیدستان
pro-poor growth

رشد معطوف به فقرا، رشد ناظر بر منافع فقرا 
pro-poor policy

سیاســت حامی فقرا، سیاســت معطوف به فقرا، 
سیاست حمایت از تهیدستان

proportion
تناسب، نسبت؛ ســهم، بخش، حصه؛ اندازه، ابعاد 

]در جمع[
proportional 

نسبی، متناسب
proportionality
تناسب؛ نسبت بین دو کاال از نظر حجم و مقدار 
proportionality of crime and 
punishment 

تناسب بین جرم و جزا 
proportional liability partner-
ship

شراکت نسبی در بدهی
proportional mean

میانگین نسبی 
proportional representation

نمایندگی نسبی؛ تقسیم کرسی ها به نسبت آرا 
proportional taxation

مالیات بندی تناســبی، مالیات بندی متناســب با 
درآمد 

proportional to = proportionate 
to

به نسبِت، متناسب با، مطابق با، به فراخور
proportional voting

رأی گیری نسبی، رأی گیری متناسب با شرایط 
proportionately 

متناسبًا، به نسبِت، به تناسِب
proportionate probability sam-
pling 

نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم 
proportionate random sampling 

نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب
proportionate stratified random 
method 

روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی با انتســاب 
متناسب 

proportionate stratified sampling 
نمونه گیری طبقه بندی با انتساب متناسب

proportionate to contributions
به نسبت سهم الشرکه 

proportioned
متناسب، به اندازه، به قاعده 

proportion partition
تسهیم به نسبت، تقسیم به نسبت 

proposal
طرح، پیشــنهاد، طرح پیشنهادی؛ طرح توجیهی؛ 

پروپوزال ]پروژه پژوهشی[ 
proposal form

فرم پیشنهاد
propose

طرح کردن، پیشنهاد کردن، مطرح کردن 
propose a motion = move a mo-
tion 

پیشنهاد کردن، پیشنهاد دادن 
proposed

پیشنهادی، مطروحه 
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proposed amendments
اصالحات پیشنهادی

proposed changes
تغییرات پیشنهادی

proposed dividend
سود سهام پیشــنهادی، سود پیشنهادی صاحبان 

سهام 
proposed solution

راه حل پیشنهادی
proposed solutions

راهکارهای پیشنهادی، راه حل های پیشنهادی
proposer = mover 

پیشنهاد دهنده، ارائه دهنده پیشنهاد، طرح کننده 
پیشنهاد، طراح پیشنهاد

proprietary
خصوصی، اختصاصی؛ مالکانه، مربوط به ملک 

proprietary classes 
صاحبان ملک و امالک، طبقات متمّول

proprietary firm
مؤسسه خصوصی، بنگاه خصوصی 

proprietary goods
کاالهای اختصاصی 

proprietary insurance
بیمه با حق بیمه ثابت 

proprietary lease 
اجاره به شرط تملیک 

proprietary right
حق مالکیت، حق مالکانه، بهره مالکانه

proprietor = possessor = owner
مالک، صاحب حق، صاحب، صاحب امتیاز 

proprietorship
مالکیــت فردی، تصدی انفــرادی، مالکیت، حق 

مالکیت؛ مؤسسه خصوصی )غیر ثبتی( 
proprietor’s stake

سهم مالک، حصه مالک 

pro-rata contribution
شراکت نسبی 

pro-rata distribution
توزیع متناسب 

pro-rata liability clause
شرط تناسب مسئولیت، شرط مسئولیت متناسب 
prorogation

تعطیل موقت )جلسه(؛ تمدید )مهلت قرارداد(
pro-rota

نسبی، متناسب، به نسبِت
pros and cons

دالیل موافق و مخالف؛ موافقین و مخالفین؛ نقاط 
قوت و ضعف؛ دالیل له و علیه ]حقوق[

proscribe
ممنوع اعالم کردن، غیر مجــاز خواندن، قدغن 
کردن، توقیف کردن؛ طرد کردن، نفی بلد کردن
proscription

منع، ممنوعیت؛ تحریم، توقیف؛ طرد، نفی بلد
prosecution

پی گرد؛ تعقــب قضایی؛ تحت پی گرد قانونی قرار 
دادن

prosecutor
دادستان، دادیار؛ مدعی العموم، وکیل عمومی 

prosecutor-general
دادستان کل، مدعی العموم

prospect
چشم انداز، دورنما

prospective
دورنما، چشم انداز؛ آتی؛ معطوف به آینده، ناظر به 

آینده؛ آینده نگر؛ آینده نگری
prospective members

اعضای احتمالی، اعضای بالقوه، اعضای آینده 
prospective plan

سند چشم انداز، نقشه چشم انداز
prospectus
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اطالع نامه، خالصه آگهی، آگهی عرضه ســهام؛ 
دفترچه راهنما، بروشور تبلیغاتی، دفترچه آگهی؛ 

آگهی پذیره نویسی سهام
prospectus of foundation

آگهی تأسیس، اطالعیه تأسیس، آگهی فراخوان 
تأسیس 

prosperity
شکوفایی، رونق، فراوانی؛ رفاه، سعادت 

protect 
حمایــت کــردن، حفاظــت کــردن؛ نگهداری، 

محافظت، دفاع )کردن(
protected

تحــت حمایت، حمایــت شــده، تحت الحمایه، 
حفاظت شده

protected areas
مناطق حفاظت شده 

protected building
بنای )تاریخی( حفاظت شده 

protected environment
محیط زیست حفاظت شده؛ فضای حمایتی 

protected market
بازار تحت حمایت

protected species = preseraved 
species

گونه های حفاظت شده 
protected state

دولت تحت الحمایه 
protection

حفاظــت، محافظــت، حفظ، مراقبــت، صیانت، 
حراســت، حمایــت؛ تأمین، پوشــش ]بیمه[، 

پوشش بیمه ای؛ پشتیبانی
protectionism

حمایــت از صنایع یــا تولیدات داخلــی؛ حمایت 
گرایی؛ سیاست حمایتی 

protectionist

طرفدار صنایــع یا تولیدات داخلــی؛ حمایت گرا، 
طرفدار سیاست حمایتی

protection money
اخاذی، باج سبیل 

protection of rights
صیانت از حقوق 

protection of the environment 
حفاظت محیط زیست، حفظ محیط زیست 

protection tariff = protective 
tariff

تعرفه حمایتی 
protective

حفاظتی، حمایتی؛ تأمینی
protective duties

عوارض حمایتی، حقوق گمرکی حمایتی 
protective measures
تدابیر حفاظتی، اقدامات حمایتی، اقدامات تأمینی
protective practice

شیوه عمل حمایتی، اقدام حمایتی 
protective strategies

حفاظتی،  راهبردهــای  صیانتــی،  راهبردهــای 
راهبردهای حمایتی 

protective tariffs
تعرفه های حمایتی 

protector = supporter
حامی، پشتیبان، حمایت کننده

protest
اعتراض، واخواســت؛ اعتراض کردن، واخواست 

کردن؛ تظاهرات کردن؛ ایراد گرفتن به
protestation

واخواهی، اعتراض 
protest demonstration

تظاهرات اعتراض آمیز 
protested

مورد اعتراض، نکولی، واخواستی
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protested bill
برات واخواستی، برات واخوست شده، برات نکولی 
protester = objector

معترض، اعتراض کننده، شاکی
protest settlement

رفع اعتراض
protocol

پروتکل، تفاهم نامه، مقاوله نامه؛ تشریفات، اصول 
تشریفات؛ صورت جلسه همایش

prototype
نمونــه اولیه، نمونــه اصلی، الگوی نخســتین، 

پیش نمونه 
prove

ثابت کــردن، اثبات کردن، تأیید کردن؛ نشــان 
دادن؛ ثابت شدن، معلوم شدن

prove applicable
مصداق پیدا کردن 

proven 
اثبات شده، مسلم، ثابت شده، محرز 

prove the worth 
ارزش خود را نشان دادن 

provide 
تهیــه کردن، فراهم کــردن، مهیا کردن؛ تدارک 
دیدن؛ ارائه دادن، به دســت دادن؛ مقرر کردن، 

تصریح کردن، قید کردن
provided that = providing that

مشروط بر این که، به این شرط که
provide for

منظــور کردن، پیش بینــی کــردن ]در قانون[، 
بسترســازی، زمینه ســازی؛ تأمیــن کــردن، 
پیش بینی های الزم را بــه عمل آوردن، تدابیر 

الزم را اندیشیدن؛ لحاظ کردن
provident association = provident 
society

کانون همیاری، انجمن تعاونی 
provident fund

صندوق تأمین خســارات پیش بینی نشده، وجوه 
احتیاطی، صندوق ذخیره احتیاطی 

provider
عرضه کننده، تأمین کننده، ارائه دهنده، فروشنده 

provider cooperatives
تعاونی های تهیه و توزیع

provider-owned
عرضه کننده ـ مالک، فروشنده ـ مالک، متعلق به 

عرضه کننده، تحت مالکیت تأمین کننده
providing economic benefits

تأمین منافع اقتصادی
province

اســتان؛ والیت؛ حوزه؛ حــوزه صالحیت؛ حیطه 
اختیارات یا فعالیت؛ حوزه عمل، حوزه مسئولیت؛ 

صالحیت 
provincial

استانی، در سطح استان؛ والیتی
Provincial Chamber of Coopera-
tive

اتاق تعاون استان
provincial government

استانداری، حکومت محلی 
provincial Governor-General 

استاندار
provincialism

اعتقاد به عدم تمرکز در اداره امور کشور 
provincial workshop

کارگاه استانی 
provision

تهیه، تدارک، تأمین؛ پیش بینی الزم؛ شــرط، قید 
ماده ]در قرارداد[؛ آذوقه 

provisional
موقت، مشروط 

provisional account
حساب موقت 
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provisional assignee
مدیر تصفیه موقت 

provisional board of directors
هیأت مدیره موقت 

provisional certificate
گواهی موقت مالکیت سهم 

provisional credit
اعتبار موقت، اعتبار مشروط 

provisional insurance
بیمه موقت 

provisional measures 
اقدامات موقت، تدابیر موقت

provisional order
دستور اداری موقت، حکم موقت، قرار موقت

provisional payment
پرداخت علی الحساب

provisional policy
بیمه نامه موقت، بیمه موقت

provisional scrip
تصدیق موقت )سهام(

provisional statement
ابالغیه موقت، ابالغیه مشروط؛ صورت وضعیت 

موقت
provision for renewals

تدارک نوسازی 
provision of services

تأمین خدمات 
provision of the law

نص قانون 
provisions

شــرایط، مواد، مفاد؛ تــدارکات، آذوقه، توشــه؛ 
پیش بینی ؛ مقررات 

provisions for investment
ضوابط سرمایه گذاری 

provisions of articles of associa-

tion
مفاد اساسنامه

provisions of commercial code
مفاد قانون تجارت

provisions of contract
مفاد قرارداد، شــرایط قرارداد، شــرایط مندرج در 

قرارداد
provisions of general partner-
ships

مقررات شرکت تضامنی 
provisions of membership

شرایط عضویت 
provisions on sanctions

شرایط اعمال مجازات، شرایط اعمال تحریم
provisions supply cooperative 

تعاونی تأمین نیاز
proviso

شرط ضمن عقد؛ قید، شرط ]در قرارداد[
provocation

تحریک 
provocative 

تحریک آمیز، برانگیزاننده؛ محرک 
provoke
تحریک، برانگیختن؛ موجب شدن؛ تحریک کردن
provoking

آزارنده، ناراحت کننده؛ تحریک کننده
proximate cause

علت مستقیم، علت بی واسطه، علت اصلی
proximate damage

خسارت قابل پیش بینی
proximate goal

هدف مستقیم، هدف آنی 
proximity

مجاورت، نزدیکی، قرابت، همجواری؛ مشابهت
proximity matrix
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ماتریس مشابهت، ماتریس قرابت 
proxy

نیابــت، وکالت، نمایندگی؛ وکیل، نماینده؛ وکالت 
نامه؛ نماینده صاحب سهم در مجمع عمومی 

proxy form
وکالت نامه

proxy statement
اظهاریه وکیل؛ اعالمیه نمایندگی 

proxy votes
آرای وکالتی، آرای نیابتی

proxy voting
رأی وکالتی، رأی نیابتی 

prudent 
محتــاط، دور اندیش، مآل اندیــش؛ محتاطانه، 

سنجیده 
prudential insurance

بیمه احتیاطی 
prudential ratios

نسبت های احتیاطی، نسبت های محتاطانه
prudent-man rule

قاعده فرد محتاط، قاعده آدم محتاط
prudent reserves

ذخایر احتیاطی
psephologist

کارشناس انتخابات، انتخابات شناس 
psephology

انتخابات شناسی، کارشناسی انتخابات 
pseudo 

قالبی، ســاختگی، من درآوردی، کاذب؛ نما، شبه 
]در ترکیب؛ مانند: شبه مسأله[

pseudo-cooperative
شبه تعاونی 

pseudo-demand
شبه تقاضا

pseudo election

انتخاب فرمایشی 
pseudo-elite

نخبه نما، شبه نخبه، شبه نخبگان
pseudo-experimental

شبه تجربی، تجربی نما
pseudo-financial institutions

مؤسسات شبه مالی 
pseudo-intellectual

روشنفکرنما، شبه روشنفکر 
pseudo-private

خصولتی، شبه خصوصی، خصوصی نما
psychiatrist 

روان پزشک 
psychic income

درآمد بی دردسر، درآمد غیر مادی 
psychic motivation

انگیزش روانی 
psychoanalyst

روان کاو 
psychological

روان شناختی؛ روان شناسانه
psychological inertia

رخوت روحی و روانی 
psychological influences

تأثیرات روانی 
psychological theory of business 
cycle

نظریه روانی دور کسب و کار 
psychologist 

روان شناس 
psychology

روان شناسی 
psychometrics

روان سنجی 
psycho-social aspects
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ابعاد روانیـ  اجتماعی، جنبه های روانیـ  اجتماعی
public

عمومــی، دولتی، ملی؛ عام؛ علنــی؛ مردم، عامه 
مردم

public accountant
حسابدار رسمی، حسابدار عمومی 

public accounting law
قانون محاسبات عمومی 

public act
قانون عام، قانون عمومی 

public administration
مدیریت دولتی؛ اداره امور عمومی 

public administrator
وکیل و وصی 

public agency
بنــگاه عمومی، بنــگاه دولتی؛ کارگــزار دولتی، 

کارگزار عمومی 
public announcement
اعالم عمومی، اعالن عمومی، فراخوان عمومی 
publication

انتشار، نشریه، نشر، طبع و نشر؛ اثر، کتاب؛ اعالم، 
اعالن؛ منتشر کردن؛ نشــریات، انتشارات ]در 

جمع[
public attorney

دادستان کل، مدعی العموم 
public auction = vendue

مزایده علنی 
public authority

مرجع دولتی؛ سازمان دولتی؛ مؤسسه امور عمومی 
public bodies

دســتگاه های دولتی، ارگان های دولتی، نهادهای 
عمومی

public choice
گزینش عمومی، انتخاب عمومی 

public company

شرکت ســهامی عام؛ شــرکت عمومی، شرکت 
دولتی 

public confidence-building 
اعتماد سازی عمومی، جلب اعتماد عمومی

public consumption monopoly
انحصار مصرف عمومی 

public convenience
سرویس بهداشتی عمومی 

public credit
اعتبار عمومی؛ اعتبارات دولتی ]در جمع[

public credit fund
صندوق اعتبارات دولتی 

public debts
دیون عمومی 

public defender 
وکیل تسخیری 

public distribution system
نظام توزیع عمومی، شبکه توزیع دولتی 

public domain
امالک دولتی، خالصه جات، خالصه دولت 

public education
آموزش عمومی، آموزش همگانی 

public elections
انتخابات عمومی 

public employment agency
بنگاه کاریابی دولتی 

public endowment
وقف عام، موقوفه

public enterprise
بنگاه اقتصادی عمومــی، بنگاه اقتصادی دولتی، 

بنگاه دولتی
public entrepreneur

کارآفرین دولتی
public entrepreneurship

کارآفرینی دولتی
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public facilities
تسهیالت عمومی؛ مراکز دولتی؛ تسهیالت دولتی
public finance

مالیه عمومی، وجوه عمومی، وجوه عام 
public forests

جنگل های عمومی، جنگل های دولتی 
public foundation

بنیاد دولتی، نهاد عمومی
public fund

صندوق دولتی، صنــدوق عمومی؛ وجوه عمومی 
]در جمع[

public funds
دارایی و اموال دولتی، بیت المال، وجوه عمومی 

public good
کاالی عمومی؛ عام المنفعه 

public goods
کاالهای عمومی، کاالی عمومی، خدمات عمومی
public health act

قانون سالمت عمومی
public health centers

مراکز ســالمت عمومی، مراکز ســالمت دولتی، 
مراکز بهداشت دولتی

public health insurance system
نظام بیمه بهداشت و سالمت عمومی

public hearing
جلسه استماع عمومی ]در دادگاه[ 

public holiday
تعطیل رسمی، تعطیل عمومی، تعطیل دولتی

public housing
مسکن دولتی، مسکن عمومی؛ خانه های سازمانی، 

خانه های دولتی؛ خانه سازی عمومی
public housing estates

مجتمع های  دولتــی،  مســکونی  شــهرک های 
مسکونی دولتی؛ مجتمع خانه های سازمانی 

public housing projects

طرح های مسکن )سازی( دولتی، طرح های تأمین 
مسکن عمومی

public income
درآمد عمومی

public institution 
نهاد دولتی، نهاد عمومی

public interest
مصلحت عمومی، منفعت عمومی؛ سلیقه عمومی؛ 

منافع عامه
public-interest

عام المنفعه
public interests

مصالــح عمومــی، منافع عمومــی، منافع عامه، 
مصالح عامه

public international law
حقوق بین الملل عمومی

public issue
نشر عمومی )سهام(، انتشار عمومی ]اوراق بهادار[
publicity

تبلیغ، تبلیغات؛ شهرت، اشتهار 
publicity bureau

اداره نشر آگهی های تجاری 
publicity programs

برنامه های تبلیغاتی 
publicize

تبلیغ کردن، تبلیغ به راه انداختن، تبلیغات کردن؛ 
به اطالع مردم رساندن؛ افشا کردن، به اطالع 

عموم رساندن
publicizing = pubicization

اطالع رســانی عمومی، به اطالع عموم رساندن؛ 
تبلیغ کردن 

public joint stock company
شرکت سهامی عام 

public joint-stock cooperative
تعاونی سهام عام
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public lands = public domains
اراضی موقوفه؛ اراضی عمومی

public law
حقوق عمومی، حقوق عامه

public liability 
مسئولیت عمومی

public liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تعهدات مدنی 

public liability policy 
بیمه نامه مسئولیت عمومی

public liberty
آزادی عمومی

public life
زندگی سیاسی 

public limited company (PLC)
شرکت سهامی عام )با مسئولیت محدود(

public loan
وام دولتی 

publicly-controlled
تحت نظارت دولت، تحت نظارت بخش عمومی
publicly-owned

تحــت مالکیت دولت، با مالکیــت دولت، دولتی؛ 
ملی، متعلق به دولت، دارای مالکیت عمومی

publicly-owned company
شرکت با مالکیت عمومی، شرکت دولتی، شرکت 

ملی 
public meeting

تجمع، اجتماع؛ گردهمایی عمومی؛ مجمع عمومی 
public mischief

جرم اجتماعی 
public money

وجوه دولتی، وجوه عمومی، سرمایه عمومی، پول 
بیت المال

public notice
اطالعیه عمومی، آگهی، آگهی عمومی، فراخوان 

عمومی، ابالغیه عمومی
public notice for registration

اطالعیه عمومی در مورد ثبت؛ آگهی ثبت
public nuisance 

مزاحمت عمومی
public offering

عرضه به عمــوم، عرضه عمومی؛ عرضه عمومی 
سهام

public opinion polling
افکار  همه پرســی، سنجش  عمومی،  نظرسنجی 

عمومی، رفراندوم
public opinions

افکار عمومی، اذهان عمومی
public-opinion survey

نظرسنجی عمومی، بررسی افکار عمومی 
public order

نظم عمومی
public ownership

مالکیت عمومی
public places

اماکن عمومی
public policy

سیاست عمومی، خط مشی عمومی
public positions

ســمت های دولتی، پســت های دولتی، مناصب 
دولتی

public properties
اموال دولتی، اموال عمومی؛ بیت المال، انفال

public property = public domain 
انفال 

public prosecutor
دادستان؛ مدعی العموم 

public prosecutor’s office
دادسرا 

public provider
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عرضه کننده دولتی 
public purse

خزانه دولت، بیت المال 
public record office

مرکز اسناد ملی، مرکز اسناد رسمی 
public records

اسناد و سوابق دولتی 
public relations

روابط عمومی
public relations officer

مسئول روابط عمومی، متصدی روابط عمومی
public relief

امداد عمومی
public research centers

مراکز پژوهشی دولتی، مراکز تحقیق عمومی
public revenue

عواید دولت، درآمد عمومی
public rights

حق الناس، حقوق همگانی، حقوق عامه
public safety

امنیت عمومی
public sale

حراج 
public school

مدرسه دولتی، دبستان دولتی
public sector 

بخش دولتی، بخش عمومی
public security

امنیت عمومی
public servant
مستخدم دولت، کارمند دولت، مستخدم کشوری 
public service

ســازمان دولتی، شــرکت عام المنفعــه؛ خدمات 
عمومی ]در جمع[ 

public service contract 

قرارداد اداری 
public sites

اماکن عمومی
public space

محوطه عمومی
public speech

سخنرانی عمومی
public spending

هزینه عمومی، هزینه کرد عمومی
public sphere

گستره همگانی، فضای عمومی، جّو عمومی
public spirit

روحیه خیرخواهی، فرهنگ نیکوکاری 
public-spirited

نیکوکار، خیراندیش، خّیر 
public store

انبار عمومی
public transportation

حمل و نقل عمومی
public transport means = means 
of public transport

وسایل نقلیه عمومی، وسایط نقلیه عمومی
public treasury

بیت المال، خزانه )عمومی(
public trust

مؤسسه عام المنفعه؛ اعتماد عمومی
public underwriting

پذیره نویسی عمومی
public utilities

خدمــات عمومــی، خدمــات شــهری، خدمات 
عام المنفعه؛ امکانات رفاهی عمومی

public utility
عام المنفعه ]با حرف اضافه of در ابتدا[

public utility corporation
مؤسسه عام المنفعه، شرکت عام المنفعه
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public utility regulation
آیین نامــه اســتفاده از تســهیالت یــا امکانات 

عام المنفعه
public utility services

اماکن یا ادارات عام المنفعه؛ خدمات عام المنفعه
public utility undertaking

مؤسسه عام المنفعه
public victuals 

ارزاق عمومی 
public voice

رأی عموم، نظر عموم 
public warehouse

انبار کاالی عمومی 
public wealth

بیت المال، اموال عمومی
public welfare

رفاه عمومی
public welfare work

امور رفاه عامه، خدمات رفاهی عمومی
public works

تأسیســات  تأسیســات دولتی،  امور عام المنفعه؛ 
عام المنفعه، امکانات عام المنفعه

public works-and-ways system
نظام استخدام و کارگماری محکومین 

public works committee
کمیته امور اماکن عمومی 

public works schemes
طرح های عام المنفعه

publish 
منتشــر کردن، انتشــار دادن، چاپ کردن؛ اعالم 
کردن، اعالن کــردن؛ در اختیــار عموم قرار 
دادن، به اطالع مردم رســاندن؛ درج کردن )در 

نشریات(
publisher 

ناشر، نشر دهنده، انتشار دهنده، منتشرکننده

publishing house
مؤسسه انتشاراتی، انتشارات، شرکت چاپ و نشر 
publishing the notice 

درج آگهی، نشر آگهی 
pull and push theory 

نظریه جذب و دفع، نظریه تفاوت ها 
pulling rank

سوءاستفاده از مقام و موقعیت 
pull promotion

تبلیغ از طریق جذب
pulses

حبوبات، بنشن
pump

تلمبه، پمپ؛ تلمبه زدن، پمپ زدن
pumping money = money-pump-
ing

تزریق پول 
pumping station

تلمبه خانه
pump priming

سیاست تزریق مالی، تقویت بازار، سیاست تزریق، 
انگیزه رشد 

punctual
موقع شناس، وقت شناس، خوش قول؛ سر وقت، به 

موقع
punctuality

موقع شناسی، خوش قولی، وقت شناسی
pundit

خبره، صاحب نظر، اهل فن، کارشناس امر
punish 

مجازات کردن، تنبیه کردن، ادب کردن
punishable

مستحق مجازات؛ قابل تعقیب، قابل کیفر
punishable offence

جنحه قابل کیفر 
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punishment
تنبیه، کیفر، مجازات، قصاص، جزا، تعزیر؛ تعزیرات 

]در جمع[
punishment manual

آیین نامه انضباطی 
punitive

کیفــری، جزایــی؛ تنبیهی، انضباطی؛ ســنگین، 
سخت، کمرشکن

punitive actions
اقدامــات تنبیهــی، اقدامات انضباطــی؛ احکام 

انضباطی
punitive damages

خسارات ناشی از اعمال مجازات؛ خسارات عبرت 
آموز 

punitive justice
عدالت کیفری

punitive sanction = penal sanc-
tion

کیفر جزایی، جزای کیفری
puppet

دست نشــانده، آلت دســت، بازیچه؛ عروســک 
خیمه شب بازی

puppet government
حکومت دست نشانده 

puppet state
دولت دست نشانده

purchase
خرید، ابتیاع؛ خرید کردن، بیع

purchase bonus
جایزه خرید، پاداش خرید 

purchase book
دفتر خرید 

purchase by sample
خرید بر اساس نمونه )کاال(

purchase contract
قرارداد خرید؛ فهرست خرید ]بورس[

purchase day book
دفتر خرید روزانه

purchase deed
قباله خرید، مدرک خرید، سند خرید 

purchase discount
تخفیف خرید 

purchase for cash
خرید نقدی 

purchase gift
هدیه خرید، اشانتیون 

purchase in bulk
خرید کلی، خرید عمده 

purchase indent
درخواست خرید

purchase invoice
فاکتــور خرید، ســیاهه خرید؛ فهرســت اجناس 

خریداری
purchase journal

دفتر روزنامه خرید
purchase money

وجه خرید
purchase officer

مأمور خرید، کارپرداز 
purchase order

سفارش خرید، دستور خرید
purchase order form

برگ درخواست خرید، برگ سفارش خرید
purchase policy

سیاست خرید، خط مشی خرید
purchase power

قدرت خرید
purchase power parity (PPP)

برابری قدرت خرید
purchase price

قیمت خرید
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purchaser
خریدار 

purchase register 
دفتر ثبت سفارشات خرید

purchase returns
مرجوعی های خرید 

purchase tax
مالیات خرید، عوارض خرید 

purchase tax relief
معاف از مالیات خرید، بخشودگی مالیات خرید

purchase timing
زمان بندی خرید

purchasing
خرید، ابتیاع، بیع؛ خرید کردن

purchasing agent
نماینده یا عامل خرید، مأمور خرید

purchasing and branding coop-
eratives

تعاونی های خرید و بسته بندی کاال 
purchasing cooperative

تعاونی خرید، تعاونی مصرف
purchasing dividend

سود سهام خرید
purchasing manager

مدیر خرید، مدیر امور خرید
purchasing officer

مأمور خرید، کارپرداز 
purchasing patterns

الگوهای خرید
pure 

خالص، ناب، محض، ِصرف، بسیط، مطلق 
pure breed

نژاد اصیل 
pure competition

رقابت کامل، رقابت خالص، رقابت محض 

pure dividend policy 
سیاست توزیع سود سهام به طور مطلق

pure economics
اقتصاد محض

pure interest
بهره خالص، ربح خالص

pure line organization
سازمان کاماًل صنفی، سازمان صف مطلق

purely
صرفًا، منحصراً، مطلقًا

pure rental scheme
طرح اجاره ای صرف، طرح اجاره ای خالص 

pure research
تحقیقات محض 

purgation
تصفیه، پاک سازی ]حزب و...[

purge
پاک سازی؛ تبرئه کردن؛ تصفیه )مخالفان( 

purification
پاک سازی، سالم سازی، پاالیش، تصفیه 

purifier
پاالینده، تصفیه کننده، دستگاه تصفیه 

purism
ناب گرایی، بنیادگرایی

purists
ناب گرایان

purity
خلوص، بی آالیشی؛ یکدستی، یکپارچگی 

purjery
شهادت کذب، قسم دروغ 

purpose
مقصــود، منظور، هدف، مراد، قصد، اراده، غرض؛ 

مقتضیات، مالحظات ]در جمع[
purposeful

هدفمند، آگاهانه؛ مصمم، با اراده
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purposeful action 
اقدام آگاهانه، اقدام هدفمند، با هدف مشخص

purposefully
آگاهانه، عمدی، هدفمندانه، عامدانه

purpose of contract
مفاد قرارداد

purpose of the meeting
منظور از تشکیل جلسه یا مجمع 

purposive 
هدفمند، جهت دار، غایت نگر

purposive measure
اقدام هدفمند 

purposive sample
نمونه هدفمند 

purposive sampling 
نمونه گیری هدفمند

purse
بودجه؛ خزانه، صندوق؛ کیف زنانه 

pursue 
تعقیب کردن، دنبال کردن؛ پی گرفتن، پی گیری 

کردن 
pursuit 

تعقیب، پی گرد؛ پی گیری، جســتجو، طلب؛ روی 
آوردن به

pursuit of happiness 
حق نیل به سعادت ]قانون اساسی ایاالت متحده[ 
purview

مواد اساسی؛ حدود؛ حیطه شمول قانون؛ محدوده، 
قلمرو، گستره، حوزه، حیطه کنترل؛ متن اصلی 
push 

فشــار، هل، زور؛ فشــار دادن، هل دادن؛ فشــار 
آوردن؛ تبلیغ کردن، عرضه کردن؛ تحت فشار 

قرار دادن؛ باانگیزه 
push about = push around

امر و نهی کردن، تحکم )کردن( 

push cart
گاری دستی، چرخ دستی 

push demand advertising
تبلیغ در جهت ایجاد تقاضا 

push money
مزد کوشــش بیش از حد، پاداش زحمت بیش از 

حد، پاداش سخت کوشی
push promotion

تبلیغ از طریق فشار
push through

به تصویب رســاندن، از تصویب گذراندن؛ باعث 
توفیق شدن 

put 
مطرح کردن، طرح کردن، ارائه کردن؛ گذاشــتن، 
قــرار دادن؛ قلمداد کردن، محســوب کردن، 

به شمار آوردن؛ تلقی کردن
put across

تفهیم کردن، منتقل کردن، قبوالندن
put and call market

بازار خرید و فروش سهام با حق انتخاب 
put and call option

اختیار فروش و خرید ســهام، حق خرید و فروش 
سهام 

put and call price
قیمت اختیاری و اجباری 

put and take
فــروش نقــد و بازخرید نســیه، نقد فروشــی و 

نسیه خری
put back

به تعویق انداختن 
put forth = put forward

مطرح کــردن، ارائه دادن، طــرح کردن، مطرح 
ساختن

put forward
مطرح کردن، پیشنهاد کردن، پیشنهاد دادن 

put in for
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تقاضا کردن، داوطلب شدن؛ داوطلب کردن 
put in order

سر و سامان دادن 
put into effect = put in force

اجرا کردن، اعمال کردن، به مورد اجرا گذاردن
put into operation 

به کار انداختن، راه انــدازی کردن، عملی کردن، 
اجرا کردن؛ مورد بهره برداری قرار دادن 

put-off
عذر، بهانه، طفره 

put of more option
اختیار فروش مجدد )سهام(

put of three times more
اختیار تحویل سه برابر 

put on file
در پرونده ضبط کردن، در پرونده ثبت کردن

put on the table
در دستورکار قرار دادن

put out to tender 
به مناقصه گذاشتن

put price
قیمت پایدار، قیمت ثابت 

put simply
به زبان ساده، به عبارت ساده، به بیان ساده

put the question
اعالم کفایت مذاکرات برای رأی گیری 

put through
گذراندن، بــه تصویب رســاندن ]الیحه، طرح، 

قانون[
putting off

به وقت دیگــر موکول کردن، به تعویق انداختن؛ 
بهانه آوردن

putting out
برون سپاری، به دیگران سپردن

putting-out industry 

صنعت خانگی 
putting out system

روش برون سپاری 
put together

در مجموع، باهم، روی هم رفته 
put to the vote

به رأی گذاشتن، رأی گیری کردن 
putty-clay

جانشین پذیری یا جایگزین پذیری نسبی 
putty-putty

جانشین پذیری کامل 
put up for

معرفی کردن، کاندید کردن؛ داوطلب شدن 
put up for auction 

به مزایده گذاشتن
put up for sale

به معرض فروش گذاشتن 
put-up job

صحنه سازی، دوز و کلک 
put up the price

قیمت را باال کشیدن 
puzzle 

معما، پازل، معضل، چیســتان؛ جورچین؛ متحیر 
کردن

pyramiding
ایجاد شــبکه هرمــی؛ هرم بندی، شبکه ســازی 

هرمی، نظام مدیریت هرمی 
pyramid organization

سازمان هرمی، تشکیالت هرمی 
pyramid selling

فروش هرمی
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Q
Quaker
عضو انجمن همیاری، عضو انجمن دوستی کواکر
qualification

صالحیــت؛ شــرایط الزم ]در جمــع[؛ مدرک، 
گواهی نامــه؛ شــرط، ویژگــی مــورد نیــاز؛ 

فارغ التحصیل شدن؛ کسب سهمیه
qualifications

مدارک تحصیلی؛ شرایط الزم، ویژگی های الزم، 
صالحیت ها

qualifications for admission
یا ویژگی های مورد  شرایط پذیرش، صالحیت ها 

نیاز برای پذیرش
qualifications for membership

شرایط عضویت، شرایط الزم برای عضویت
qualification shares

سهام ضمانت، سهام تضمینی 
qualification test 

آزمون شایستگی، آزمون صالحیت
qualified

واجد شــرایط؛ واجد صالحیــت، احراز صالحیت 

شده؛ ذی صالح؛ مشروط 
qualified acceptance

پذیرش مشروط، قبولی نویسی مشروط 
qualified endorsement

ظهرنویسی مشروط، پشت نویسی محدود 
qualified expert

کارشناس ذی صالح 
qualified for membership

احراز شرایط عضویت، واجد شرایط عضویت
qualified inheritor

وارث واجد شرایط 
qualified ownership = qualified 
title

مالکیت محدود، مالکیت نسبی
qualified report

گزارش مشروط 
qualify

واجد شــرایط بودن؛ واجد شرایط کردن؛ مشروط 
کردن؛ سهمیه به دست آوردن

qualify for 
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راه یافتن به، اســتحقاق یافتن برای، حق چیزی 
را به دســت آوردن، واجد شرایط شدن؛ کسب 

سهمیه کردن
qualifying certificate 

گواهی احراز صالحیت 
qualifying conditions 

شرایط الزم 
qualifying distribution 

توزیع سود شرکت 
qualifying shares 

سهام دارای پشتوانه 
qualitaties required

شرایط مورد نیاز 
qualitative

کیفی، چونی؛ کیفیتی، مربوط به کیفیت
qualitative analysis

تحلیل کیفی
qualitative change

تغییر کیفی 
qualitative comparative analysis

تحلیل تطبیقی کیفی 
qualitative controls

نظارت های کیفی
qualitative data 

داده های کیفی 
qualitative declination

افت کیفی، نزول کیفیت
qualitative inquiry = qualitative 
enquiry

کیفیت جویی؛ استعالم کیفیت
qualitative methods

روش های کیفی
qualitative research 

پژوهش کیفی، تحقیق کیفی، تحقیقات کیفی
qualitative variables 

متغیرهای کیفی
qualities 

کیفیات، ویژگی ها، کیفیت ها
quality 

کیفیــت، چگونگی، ویژگی، خصوصیت، خاصیت، 
خصیصه

quality assurance
تضمین کیفیت 

quality attributes
خصوصیات کیفی، شرایط کیفی

quality benchmarks
معیارهای کیفی، معیارهای کیفیت

quality circle
دایره کیفیت، دایره بررسی کیفیت؛ چرخه کیفیت 
quality class

رتبه کیفیت؛ رتبه کیفی، درجه کیفی
quality competition

رقابت کیفی
quality control

کنترل کیفیت، پایش کیفیت؛ نظارت کیفی
quality controller

ناظر کیفیت، مسئول کنترل کیفیت 
quality creep

خزش کیفیت، عامل ضد بهره وری کیفیت
quality education

آموزش کیفی
quality grading

درجه بندی کیفیت؛ درجه بندی کیفی
quality guarantee

تضمین کیفیت، ضمانت کیفی
quality, health, safety, environ-
ment (QHSE)

امنیت،  عوامل چهار گانــه »کیفیت، ســالمت، 
محیط«

quality improvement
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بهبود کیفیت، ارتقای کیفیت
quality inputs

نهاده های مرغوب یا باکیفیت
quality inspection
quality insurance
بیمه کیفیت، تضمین کیفیت، بیمه تضمین کیفیت
quality items

اقالم مرغوب، اجناس مرغوب، اقالم باکیفیت
quality level

ســطح کیفیت، حد نصاب مرغوبیت، حد نصاب 
کیفیت 

quality manpower
نیروی انسانی کیفی، نیروی انسانی باکیفیت

quality modification
اصالح کیفیت، اصالح کیفی

quality of life
کیفیت زندگی 

quality of performance
کیفیت عملکرد 

quality performance
عملکرد کیفی

quality planning
برنامه ریزی کیفیت

quality policy
بیمه نامه کیفیت، بیمه کیفیت

quality products
محصوالت کیفی، فراورده های کیفی، محصوالت 

مرغوب 
quality requirements

الزامات کیفی
quality seed

بذر مرغوب، بذر باکیفیت
quality tool

ابزار کنترل کیفیت
quango

ســازمان بــه ظاهر غیــر دولتی؛ ســازمان غیر 
دولتی نیمه مســتقل؛ انجمن، شورای منتخبان 

]انگلستان[
quantifiable

قابل  اندازه گیری، کمیت پذیر،  قابل  سنجش پذیر، 
شمارش

quantification
اندازه گیری کمی، کمی سازی؛ اندازه گیری؛ تعریف 

و توصیف کمی
quantified 
کمی شده، جنبه کمی به خود گرفته؛ کمیت پذیر

quantify 
ســنجش پذیر  کمی کردن؛  کــردن،  اندازه گیری 

کردن
quantitative 

کمی، کمیتی، چندی، مقداری
quantitative analysis 

تحلیل کمی، تحلیل مقداری 
quantitative approach 

رویکرد کمی
quantitative change 

تغییر کمی، دگرگونی چندی
quantitative classification 

طبقه بندی کمی
quantitative controls

نظارت های کمی، کنترل های کمی
quantitative data

داده های کمی
quantitative economics

اقتصاد مقداری 
quantitative methods

روش های کمی، روش های مقداری 
quantitative techniques

روش های کمی، فنون کمی
quantities column
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ستون مقادیر 
quantity 

کمیت، مقدار، چندی، اندازه، تعداد، شمار 
quantity control

کنترل کمیت 
quantity demanded

مقدار تقاضا
quantity discount = quantity 
rebate

تخفیف عمده فروشــی؛ تخفیــف در خرید کلی؛ 
تخفیف ناشی از خرید عمده 

quantity supplied 
مقدار عرضه

quantity surveyor 
ارزیاب ساختمان

quantity theory of money
نظریه مقداری پول 

quantum leap = quantum jump
پیشرفت ناگهانی، جهش بزرگ 

quantum merit
مقدار مورد استحقاق 

quarantine 
قرنطینه؛ قرنطینه کردن، قرنطینه سازی

quarrel
جر و بحث، مجادله، مرافعه، دعوا، منازعه 

quarter
محله، کوی، منطقه، حوزه؛ ربع، یک چهارم؛ منزل، 

خوابگاه؛ محل اسکان؛ فصل 
quarter-day

سر فصل، سر سه ماه 
quarterly

سه ماهانه، سه ماه یک بار، فصلی؛ فصلنامه 
quarterly journal

فصلنامه 
quarterly meetings

جلســات فصلی، نشســت های فصلی، تجمعات 
فصلی

quarterly newsletter
فصلنامه خبری، خبرنامه فصلی 

quarterly statistical journal
فصلنامه آماری 

quarter session
محاکمه فصلی؛ جلسه فصلی 

quarter sessions
دادگاه های فصلی، محاکم فصلی؛ جلسات فصلی
quarter stock

سهم بیست و پنج دالری 
quartile

تربیع؛ چارک
quasi-contract

شبه قرارداد، قراردادنما؛ شبه عقد ]حقوق[
quasi-corporation

شبه شرکت، شرکت نما 
quasi-experimental

شبه آزمایشی، شبه تجربی
quasi-firm

شبه شرکت، شبه تجارتخانه
quasi-governmental

شبه دولتی، دولتی نما، شبه حکومتی
quasi-group

شبه گروه 
quasi-judicial

شبه قضایی، نیمه قضایی
quasi-legislative

شبه قانونی 
quasi-mixed

شبه تلفیقی، شبه ترکیبی 
quasi-money

شبه پول، پول نما 
quasi-monopoly
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شبه انحصار 
quasi-official

نیمه رسمی، شبه رسمی 
quasi-partner

شریک ظاهری، شریک نما 
quasi-public

شبه عمومی، شبه دولتی 
quasi-rent

شبه اجاره؛ اجاره اموال؛ شبه رانت
question

پرسش، سؤال؛ مسأله، موضوع، قضیه، بحث، امر؛ 
پرسش کردن، ســؤال کردن؛ مورد تردید قرار 

دادن، زیر سؤال بردن، به چالش کشیدن
questionable

قابــل تردید، پرســش برانگیز، تردیــد برانگیز، 
مشکوک، مسأله دار، بودار

questioning
استفسار، اســتنطاق، بازجویی؛ پرسش گری؛ سین 

جیم؛ استفهام آمیز
questioning judge

قاضی تحقیق، بازپرس 
question in parliament 

استیضاح 
questionnaire 

پرسشنامه 
question of law

ابهام قانونی؛ امر حکمی 
question of the hour

موضوع روز، بحث روز 
queue-jump

نوبــت را رعایت نکــردن ]در صف[، از صف جلو 
زدن 

queue up
در صف ایستادن، صف بســتن؛ نوبت گرفتن )در 

صف(

quick asset
دارایی نزدیک به نقد، دارایی آنی 

quickie strike
اعتصاب خلق الساعه، اعتصاب برنامه ریزی نشده 
quick ratio

نسبت سهام سودبخش 
quick-to-respond

حاضرجواب
quietus

برائت، رفع اتهام 
quit

اســتعفا دادن، کنار رفتن؛ انصراف )از عضویت(؛ 
توقف؛ ترک کردن، تخلیه کردن

quit claim = quitcalim
سند اعراض از حق، سند ترک دعوی 

quite enjoyment
انتفاع کامل، حق بهره برداری کامل 

quit premises
تخلیه کردن مورد اجاره

quits
ترک کار، ترک خدمت

quittance
مفاصاحساب، مفاصا، برائت ذمه؛ ترک دعوی

quorum
حد نصاب )حضور اعضا( برای تشکیل جلسه، حد 
نصاب، نصاب؛ حداقل عده الزم برای رسمیت 

جلسه
quorum for general meeting

حد نصاب الزم برای تشکیل مجمع عمومی 
quota

سهمیه، سهم، قسمت؛ جیره
quota allocation

تخصیص سهمیه 
quotable

قابل مظنه، قابــل مظنه گذاری، قابل نرخ گذاری؛ 
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قابل ذکر، شایان ذکر؛ خواندنی، شنیدنی
quota registration

ثبت سفارش سهمیه
quota sampling

نمونه گیری سهمیه ای؛ نمونه برداری سهمی
quota scheme

طرح سهمیه بندی، طرح جیره بندی
quota share reinsurance

بیمه اتکایی سهمیه ای 
quota system
quotation 

مظنه، قیمت، صورت قیمت، استعالم بها؛ برآورد 
قیمت؛ ذکر، نقل، نقل قول

quote
مظنه، قیمت پیشــنهادی؛ برآورد قیمت یا هزینه 

]بازرگانــی[؛ ذکر کردن، اعــالم کردن؛ قیمت 
دادن، مظنــه کــردن؛ برآورد قیمــت کردن؛ 

استعالم قیمت کردن
quoted

ذکر شــده، قید شده، مندرج؛ مظنه شده؛ استعالم 
شده

quoted company
شرکت ثبت شده در بورس 

quoted in agenda
قید شده در دستور جلسه، مندرج در دستور جلسه 
quoted investment

سرمایه گذاری در سهام معتبر 
quoted price

قیمت اعالم شده، قیمت پیشنهادی 
quoted value 

ارزش اعالم شده، ارزش اعالمی
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طبقــات پایین اجتماع، تــوده، عوام الناس، عوام؛ 

ازدحام 
race

نژاد، تبار؛ مسابقه 
race riot

شورش نژادی، آشوب نژادی
race violence 

خشونت نژادی 
racial

نژادی
racial discrimination

تبعیض نژادی
racialism = racisim

نژادپرستی، تعصب نژادی، نژادگرایی
racial minorities

اقلیت های نژادی
racial segregation = racial sepre-
tion

جدایی نژادی، تفکیک نژادی

racial traits
خصوصیات نژادی، ویژگی های نژادی

racist = racialist
نژادپرست، نژادگرا

racket
باج گیری، باج خواهی، شیادی، اخاذی؛ هیاهو، جار 

و جنجال
racketeer

شیاد، کالهبردار، باج گیر
racketeering

باج گیری، اخاذی، شیادی، کالهبرداری
rack jobber

فروشنده ویترینی، فروشنده غرفه ای 
rack rent

اجاره بهای گزاف 
radical
بنیادگرا، افراطی، تندرو، اصول گرا؛ بنیادی، بنیادین
radical changes

تغییرات بنیادی، تغییرات ریشه ای
radical differences

R
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اختالفات اساسی، تفاوت های ریشه ای و عمیق 
radical economics

اقتصاد بنیادگرا 
radical economists

اقتصادیون بنیادگرا، اقتصاددانان طرفدار اصالحات 
ریشه ای

radical elements
عناصر تندرو 

radicalism
تندروی، اصول گرایی، بنیادگرایی

radius clause
شــرط عدم کار کردن بــرای کارفرمای غیر در 

محدوده ای مشخص 
rail transport

حمل و نقل ریلی 
railway = railroad

خط آهن، قطار، شرکت راه آهن 
railway station

ایستگاه قطار 
rainfall

بارندگی، مقدار بارندگی، بارش 
rain-fed farming 
کشت بارانی، کشت دیم، زراعت دیم، دیم کاری

rain-fed land
دیم زار، اراضی دیم، زمین دیم 

raise 
ترفیع دادن؛ بــاال بردن، افزایــش دادن؛ مطرح 
کردن؛ پیش کشیدن؛ پرورش دادن؛ بنا نهادن، 
برپا کــردن؛ خاتمه دادن، مرتفــع کردن، رفع 

کردن
raise a loan 

وام گرفتن 
raise a restriction = lift a restric-
tion

محدودیت را برداشتن، رفع محدودیت

raise in wages = rise in wages
ترقی یا افزایش دستمزدها 

raising
افزایــش دادن؛ مطــرح کــردن، طــرح کردن، 

پیش کشیدن؛ پرورش دادن
raising a proposal

طرح پیشــنهاد، مطرح کردن پیشنهاد؛ پیشنهادی 
را مطرح کردن

raising equity = equity-raising
افزایش سرمایه سهمی 

raising fund = fund-raising
جذب سرمایه

raising income levels
افزایش سطح درآمد 

raising of capital 
جمع آوری سرمایه، جذب سرمایه، افزایش سرمایه 
raising of issue = issue-raising 

طرح موضوع )کردن(، طرح مسأله )کردن(
raison d’êtat

مصلحت نظام، مصلحت عمومی؛ دلیل سیاسی
raison d’être

فلسفه وجودی، علت وجودی، هدف غایی 
rake

شن کش، چنگک، علف جمع کن 
ralliers

تظاهرکنندگان 
rally

تظاهــرات، راه پیمایی، اجتماع؛ بازگشــت رونق، 
رونــق مجدد؛ ترقــی دوباره )ســهام(؛ تجمع، 

گردهمایی
rammer

زمین کوب
rampant inflation

تورم افسارگسیخته 
ranch
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مزرعه بزرگ؛ دامپروری، دامداری 
rancher

مزرعه دار، مالدار، گاوچران 
ranching

مزرعه داری، دامداری، دامپروری
R and D institutes

مؤسسات تحقیق و توسعه
R and D = R & D

تحقیق و توسعه 
random

اتفاقی، تصادفی، شانسی
random access

دسترسی تصادفی، دسترسی اتفاقی 
random digits table

جدول اعداد تصادفی 
random distribution 

توزیع تصادفی
random errors

خطاهای تصادفی
randomized blocks design

طــرح بلوک هــای تصادفی، طرح دســته بندی 
تصادفی

random learning
فرا گیری تصادفــی، یادگیری تصادفی، یادگیری 

اتفاقی 
randomly 

به طــور تصادفی، به طور اتفاقــی، از روی اتفاق، 
تصادفی، تصادفًا

random methods of sampling 
روش های نمونه گیری تصادفی

random observation 
مشاهده تصادفی

random population 
جامعه تصادفی

random sample 

نمونه تصادفی
random sampling 

نمونه گیری تصادفی
random selection

گزینش تصادفی، انتخاب تصادفی، گزینش اتفاقی 
random variable 

متغیر تصادفی
range 

گســتره، حوزه، حدود، محــدوده، حیطه، قلمرو، 
دایــره، دامنه؛ برد، دامنه بــرد؛ تیررس؛ مرتع، 

چراگاه
range-management cooperatives 
union

اتحادیه تعاونی های مرتعداری 
ranger
جنگلبان، نگهبان پارک؛ تکاور، کماندو ]نظامی[

rank and file
نیروهای رده پایین؛ کارمنــدان عادی، کارکنان؛ 

عامه مردم؛ نفرات، نیروها
rank correlation 

همبستگی رتبه ای
ranked society 

جامعه رتبه بندی شده، جامعه طبقاتی
rank first 

رتبه اول را داشتن، مقام اول را به خود اختصاص 
دادن، حایز رتبه نخست بودن

rank = grade
پایه، مرتبــه، درجه، گروه، مقام، رده؛ رده ای را به 

خود اختصاص دادن
ranking

رتبه بندی، درجه بندی؛ رتبه، مقام، رده، مرتبه
ranking method

روش درجه بندی، روش رتبه بندی 
ranking method 

روش رتبه بندی
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ranking scale 
مقیاس رتبه بندی؛ مقیاس رتبه ای 

ranking system 
نظام رتبه بندی؛ سیستم رتبه ای 

ransom
باج 

ransomer
باج گیر 

ransoming
پرداخت غرامت یا فدیه 

rapport 
همزبانی، همدلی، حسن تفاهم 

rarely
به ندرت، ندرتًا، هر از گاهی 

rarity
کمیابی، کمی، قلت؛ نادر بودن، کمیاب بودن

ratable value 
ارزش مالیاتی 

ratchet effect
اثر ضامن، اثر چرخ دنده 

rate
نرخ، میزان، اندازه، تعرفه؛ نرخ بندی کردن، ارزیابی 

کردن، رتبه بندی کردن 
rate base

مبنای نرخ، پایه نرخ، نرخ پایه، نرخ مبنا
rate basis

مأخذ نرخ، مبنای نرخ، پایه نرخ
rate-book

دفتر ثبت مالیات ها 
rate-capping

محدودیت مالیاتی، تحدید مالیاتی 
rate collector

مأمــور وصــول مالیات های محلــی، تحصیلدار 
مالیات های محلی 

rated bonds

اوراق قرضه معتبر 
rate discrimination

تبعیض نرخ؛ اختالف آشکار نرخ
rate-making

نرخ بندی، نرخ گذاری 
rate of absences

میزان غیبت از کار، تعداد غیبت ها 
rate of adaptation
آهنگ تطبیق، سرعت انطباق؛ میزان سازگاری 

rate of change
نرخ تغییر، آهنگ تغییر 

rate of discount
نرخ تنزیل 

rate of exchange
نرخ ارز، بهای ارز 

rate of interest
نرخ بهره

rate of return
نرخ بازده سرمایه گذاری، نرخ بازگشت سرمایه 

rate of return cost
نرخ هزینه بازده 

rate of return on capital
نرخ بازده سرمایه 

rate of substitution
نسبت جایگزینی، نرخ جایگزینی 

rate of surplus value
نسبت ارزش اضافی 

rate of time preference
نسبت ارجحیت زمانی 

rate of turnover
نرخ گردش موجودی، حجــم گردش معامالت؛ 

نرخ واگرد، سرعت گردش موجودی در انبار 
rate of yield

نرخ عملکرد، میزان بازده 
rate payer = tax payer
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مؤدی مالیاتی 
rater

نرخ بند، درجه بند، ارزیاب، مقوم 
rate regulation

تنظیم نرخ، ساماندهی نرخ ها؛ آیین نامه تعیین نرخ 
]در جمع[

rate war
جنگ نرخ ها، رقابت نرخ ها 

ratification
تأیید، تصویب، تصدیق 

ratified bills = decrees
مصوبات 

ratify 
تأیید کردن، مصوب کردن 

rating
نرخ بندی، نرخ گذاری، درجه بندی، رتبه بندی

rating-scale
مقیاس رتبه بندی، مقیاس نرخ بندی

ratio 
نسبت، ضریب 

ratio analysis
تحلیل نسبت ها 

ratio computation
نسبت یابی، ضریب یابی 

ration
جیره، ســهمیه قانونی، سهمیه، سهم؛ جیره بندی 

کردن، سهمیه بندی کردن
rational

منطقی، عقالنی، عقالیی
rational decision

تصمیم منطقی، تصمیم عقالیی 
rational expectations hypothesis
فرضیه انتظارات عقالنی، فرضیه توقعات منطقی 
rationalism

مکتب اصالــت خرد، خردگرایــی، منطق گرایی، 

عقالنیت 
rationalist

خردگرا، طرفدار مکتب اصالت خرد 
rationalization

دلیل تراشــی،  خردگرایــی؛  عقالیی ســازی، 
توجیه سازی 

rational lags
تأخیرهای منطقی، تأخیرات موجه

rational use
بهره بــرداری منطقی، کاربری منطقی، اســتفاده 

منطقی 
rational wage differentials

تفاوت های منطقی در دستمزدها 
ration book

دفترچه ارزاق عمومی
ration card

کارت  ســهمیه بندی،  کارت  ســهمیه،  کارت 
جیره بندی 

rationed credit
اعتبار جیره بندی شده، جیره بندی اعتبار 

rationing
جیره بندی، سهمیه بندی؛ جیره بندی کردن

rationing of goods
جیره بندی کاالها 

rationing system
نظام جیره بندی، روش سهمیه بندی 

ration out
جیره بندی کردن، سهمیه بندی کردن

ratio of differential
نسبت فاصله، نسبت اختالف 

ratio scale
مقیاس نسبت 

rat race
رقابت مخرب، جنگ اعصاب 

rattening
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محروم کردن کارگر از ابزار کار 
ravage

خراب کردن، ویران کردن؛ غارت کردن 
raw data

داده های خــام، داده های اولیه، داده های پردازش 
نشده 

raw materials
مواد خام، مواد اولیه 

raw product market
بازار محصوالت خام، بازار مواد اولیه 

raw products
محصوالت نیم ساخته، محصوالت تکمیل نشده؛ 

تولیدات خام 
reactionary

مرتجع، ارتجاعی؛ محافظه کار افراطی
reaction functions

توابع واکنش 
reaction = response

واکنش، بازتــاب، عکس العمل؛ انفعــال، فعل و 
انفعال

reactivation 
دوباره فعال سازی، فعال سازی مجدد

reactive
واکنشی، انفعالی، منفعاالنه

reactive and proactive approach-
es

رویکردهای  پیش کنشی،  و  واکنشی  رویکردهای 
انفعالی و پیش دستانه

reactive behavior
رفتار واکنشی، رفتار انفعالی

readily
به سادگی، به سهولت؛ بالدرنگ؛ مشتاقانه، با میل 

و رغبت 
readiness

آمادگی، اشتیاق، تمایل؛ حاضر و آماده بودن 

readiness-to-serve costs
هزینه های آمادگی برای رفع احتیاجات 

reading
قرائت، روایت، تفسیر، استنباط؛ شور ]در مجلس[؛ 

مطالعه، خواندن؛ خواندنی؛ مطلب خواندنی
reading the charges
readjustment
تنظیم مجدد، بازتنظیم؛ انطباق دوباره، بازتعدیل 
readmission = readmittance

پذیرش دوباره، عضویت مجدد 
ready cash = ready money

پول نقد 
ready-for-consumption

آماده مصرف
ready-made

حاضر و آماده، پیش ساخته؛ مناسب، متناسب
ready sale

فروش سریع 
ready skills

مهارت های آمادگی
reaffirmation

تأیید دوباره، تأکید مجدد 
reafforestation

احیای جنگل، جنگل کاری مجدد، بازسازی جنگل 
real 

واقعی، حقیقی، راستین، عملی
real account

حساب حقیقی 
real action

دعوای ملکی 
real agreement

اجاره نامه درازمدت 
real balance effect

اثر مانده واقعی 
real case
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مصداق واقعی، مصداق بارز، مصداق عینی 
real chattels

دارایی های منقول واقعی، دارایی عینی 
real disposable per capita income

درآمد واقعی سرانه قابل تصرف 
real estate

امالک، مستغالت، اموال غیر منقول 
real estate agency

بنگاه معامالت امالک، مشاور امالک 
real estate loan
وام مستغالت، وام ملکی، وام برای دارایی منقول 
real estate tax

مالیات مستغالت، مالیات ملک، مالیات بر ملک
real evidence
دلیل واقعی، ادله مادی، بینه عینی، دالیل عینی

realignment
صف بندی تازه، جبهه گیری جدید؛ تجدید سازمان؛ 

تغییر جهت 
real income 

درآمد واقعی؛ قدرت خرید درآمد
real interest rate

نرخ بهره واقعی، نرخ واقعی بهره
realism 

واقع گرایی، مکتب اصالت واقع گرایی، رئالیسم 
realist

واقع بین، واقعیت گرا، رئالیست؛ واقع گرا
realistic

واقع بینانه، واقع گرایانه 
realistic method

روش واقع بینانه 
reality 

واقعیت، حقیقت، حقیقت امر، جهان واقع؛ واقعیات، 
واقعیت ها ]در جمع[

reality testing 
واقعیت سنجی، واقعیت آزمایی

realizable 
دســت یافتنی،  تحقق پذیــر،  تحقــق،  قابــل 
حاصل شدنی؛ قابل تبدیل به پول، قابل فروش
realizable asset

دارایی قابل حصول 
realization

واقعیت بخشــی، تحقق، محقق سازی؛ نقد کردن، 
تبدیل کردن به پول؛ جامه عمل پوشــاندن، به 
واقعیت در آوردن، واقعیت بخشیدن، به منصه 

ظهور رساندن
realization account

حساب بازدریافت، حساب فروش، ارقام حاصل از 
فروش 

realization of a pledge
انجام رهن 

realize 
فهمیدن، پی بردن، درک کردن؛ محقق ساختن، 
تحقق بخشــیدن، به فعــل در آوردن، واقعیت 
بخشیدن، جامه عمل پوشاندن؛ وقوف داشتن 
realized

محقق شده، تحقق یافته 
realized pledge

رهن مسلم، رهن محقق 
realized price

قیمت تحقق یافته
realized profit

سود تحقق یافته 
realizing potential

جامه عمل پوشاندن، از قوه به فعل در آوردن 
real life 

واقعــی، واقعیت موجود، شــرایط واقعی موجود؛ 
زندگی واقعی؛ جهان واقع

reallocation
اختصاص مجدد، تخصیص دوباره،  بازتخصیص، 

تخصیص مجدد
realm
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قلمرو، حوزه، حدود، ساحت، خطه، عرصه
real national output

تولید ملی واقعی، تولید خالص ملی
real notice

ابالغ واقعی، ابالغ عملی، ابالغ حضوری
real person = real entity = natu-
ral person

شخص حقیقی، شخصیت حقیقی 
real presence

حضــور حقیقی، حضور عینی، حضور شــخصی، 
حضور عملی

real profit
سود واقعی

real property
اموال غیــر منقول، امالک، مســتغالت، دارایی 

واقعی، دارایی غیر منقول 
real property credit

اعتبار مستغالتی، اعتبار ملکی
real right

حق عینی، حق مالکیت
real share

سهم عینی 
real terms

شرایط واقعی، ارزش واقعی 
realties

مستغالت، امالک، دارایی غیر منقول 
real-time processing

پــردازش بالدرنگ، پــردازش همزمان، پردازش 
درجا 

real-time = real time
بالدرنگ، درجا، بالفاصله، همزمان

realtor
بنگاه دار، دالل معامالت امالک، مشاور امالک 

real value 
ارزش واقعی 

real world 
عالم واقع؛ در عمل، عماًل؛ در شرایط واقعی

reapply 
تکرار تقاضا، درخواســت مجدد، تقاضای مجدد، 

کاربست دوباره؛ دوباره اعمال کردن
reappoint

انتصاب مجدد، مجدد منصوب کردن
reappointment 

انتصاب مجدد 
reappraisal

ارزیابی دوباره، برآورد مجدد؛ بازاندیشی 
rearrangement

تغییر ترتیــب، تغییر آرایش، بازچینــی، بازآرایی، 
تغییر وضعیــت، جا به جایی، آرایش تازه، تغییر 

چینش، جا به جایی، تغییر ترکیب 
reason 

دلیل، علت، اســتدالل؛ اســتدالل کردن، برهان 
آوردن

reasonable 
منطقــی، عاقالنــه، خردمندانه؛ معقــول، موجه؛ 

متناسب، قابل تحمل، متعادل
reasonable compensation

اجرت المثل 
reasonable fare

کرایه مناسب، نرخ کرایه مناسب 
reasonable offer

پیشنهاد قابل قبول، پیشنهاد منطقی 
reasonable use and wear

استهالکات متعارف 
reasoned argument

استدالل قاطع، دلیل محکم
reasoning

استدالل، توجیه، احتجاج؛ استنتاج
reasoning ability

توان استدالل، قدرت استدالل 
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reason of order
علت صدور دستور

reason of state = raison d’etat
مصالح عمومی، مصالح مملکتی، مصلحت نظام

reasons for disapproval
دالیــل مبنی بر عــدم تأیید، علــل رد )طرح یا 

پیشنهاد و غیره(
reasons for dismissal

دالیل عزل، دالیل برکناری 
reassemble

دوباره تشــکیل جلسه دادن؛ سرهم کردن دوباره، 
از نو جمع و جور کردن 

reassembly
تشکیل جلســه مجدد، گردهمایی دوباره؛ سرهم 

کردن دوباره 
reassertion

تأکید مجدد 
reassessment

ارزیابی مجدد، بازنگری 
reassurance

بیمه اتکایی، بیمه ثانوی؛ اطمینان خاطر )دوباره(، 
قوت قلب

reassuring
دلگرم کننده، اطمینان بخش 

reattachment
توقیف مجدد 

rebate
کاهــش، تخفیف؛ اســترداد، بازپرداخت؛ کاهش 

دادن، تخفیف دادن، تخفیف قائل شدن
rebater

تخفیف دهنده 
rebate stamp

بن تخفیف خرید 
rebel

یاغی، سرکش، متمرد، شورشی 

rebellion
شورش، سرپیچی، تمرد، نافرمانی 

rebellious
متمرد، یاغی، عصیان گر 

rebuilding
نوسازی، مرمت، بازسازی 

recall
یــادآوری؛ فراخوانی، احضار؛ الغــای مأموریت یا 
حکم؛ جمع کردن )کاال( از بازار؛ مرجوع کردن، 
جمع )آوری( کردن از بازار، بازپس فرســتادن؛ 

یادآوری کردن
recall election

رأی گیری برای خلع فرد انتخاب شده 
recalling

احضار، الغا، یادآوری 
recapitalization

بازسازی ســاختار سرمایه؛ بازسازی ساختار مالی؛ 
اصالح ساختار سرمایه؛ تغییرات عمده در سهام 

و سرمایه 
recapitalization plan

طرح بازسازی ساختار سرمایه 
recaption

توقیف مجدد )برای جرم مشابه(؛ استرداد اموال
recapture

بازپس گیری، بازستانی، بازگیری 
recapture clause

شــرط بازگشت مجدد اموال به صاحب آن، شرط 
بازیابی 

recapture of earnings
پس گیری عایدات؛ بازستانی عواید

recede
واگذار کردن )به صاحب قبلی(؛ دســت کشیدن، 

کنار کشیدن؛ پس رفتن، دور شدن
receipt
رسید، قبض؛ دریافت، وصول، اخذ؛ اعالم وصول
receipt for payment
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رسید پرداخت، قبض پرداخت 
receipt of a request

وصول درخواست 
receipt of money

وصول پول، دریافت پول، اخذ وجه
receipt of notice

دریافت اخطاریه، وصول اطالعیه 
receipt of request

وصول درخواست 
receipt on account

دریافتی علی الحساب 
receipts and expenses = receipts 
and outlays

دخل و خرج، هزینه ها و درآمدها
receivable

قابل دریافت، قابل وصول، دریافتی؛ جزو مطالبات 
receivables

مطالبات )وصول نشده(
receivables collection period

دوره وصول مطالبات
receivable turnover

حجم یا دفعات گردش مطالبات 
receive

دریافت کردن، وصول کردن؛ خریدن یا نگهداشتن 
)مال مسروقه(؛ پذیرایی کردن، استقبال کردن
received 

پذیرفته شــده، مورد قبول، مقبول، مورد استقبال 
قرار گرفته

received premium
حق بیمه دریافتی 

received wisdom
خرد عام، عقیده عمومی

receiver
دریافت کننده، وصول کننده؛ مدیر تصفیه؛ خریدار 

مال دزدی، شرخر، مال خر؛ گیرنده 

receiver’s certificate
گواهی تصفیه 

receivership
جریان تعییــن مدیر تصفیه )برای ورشکســته(؛ 
مدیریت امور تصفیه، مشمول تصفیه، در دست 

تصفیه
receiving

دریافت، دریافــت کردن؛ مال خری، شــرخری، 
خریداری اموال مسروقه 

receiving-note
قبض رسید، قبض دریافت 

receiving order
حکم انتصاب مدیر تصفیه 

recension
بازنگری )متن قانون(

recent 
تازه، جدید؛ اخیر، متأخر 

recent developments
تحوالت اخیر، جریانات اخیر 

recently 
به تازگی، اخیراً، جدیداً، تازگی ها، در این اواخر 

recent work
تازه ترین اثر، جدیدترین اثر

reception
پذیرش؛ باجه پذیرش؛ دریافت 

reception centre
محل اسکان موقت ]در بریتانیا[

reception depot
انبار موقت 

receptionist
متصدی پذیرش، مسئول پذیرش 

reception of deposits
قبول سپرده، سپرده پذیری 

recess
موقتًا تعطیل کردن، اعالم تنفس کردن؛ تعطیلی 
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موقت
recession 

رکــود اقتصــادی؛ عقب نشــینی؛ تعطیلی موقت 
)دادگاه(

recipe 
دستورالعمل؛ نسخه، توصیه؛ طرز تهیه 

recipient
دریافت کننده، گیرنده، پذیرنده

recipient of aid = aid recipient 
گیرنده کمک، دریافت کننده کمک

recipient of annuity
مستمری بگیر، دریافت کننده مستمری

reciprocal
دوجانبه، دو طرفی، دو طرفه، دو ســویه، متقابل؛ 

عوض، باعوض، بامعوض 
reciprocal buying

بیع متقابل
reciprocal contract 

عقد معاوضی، عقد ملزم طرفین
reciprocal currency agreements

توافقات متقابل پولی 
reciprocal demurrage

زیان متقابل معطلی 
reciprocal exemption

معافیت متقابل، بخشودگی متقابل
reciprocal laws

قوانین متقابل
reciprocal trade agreement

موافقت نامه متقابل تجاری 
reciprocal trading

تجارت متقابل، داد و ستد متقابل
reciprocation

معامله به مثل، معاوضه، تاخت 
reciprocity

معاملــه به مثل، تالفــی؛ رابطه متقابــل؛ کار با 

معوض، عمل متقابل؛ دو سویگی
reciprocity principle

اصل معامله به مثل، اصل تالفی
reckoning

محاســبه، تخمیــن، بــرآورد؛ به شــمار آوردن، 
محسوب کردن؛ دانستن، شمردن

reclaim
احیــای اراضــی مــوات؛ اســترداد، پس گیری، 
بازپس گیری؛ احیا، آبادسازی، آباد کردن )زمین(
reclaimable

قابل احیا؛ قابل استرداد، قابل بازپس گیری
reclaimed

احیا شده، بازسازی شده؛ مسترد شده 
reclamation

احیا، اصالح؛ استرداد، استیفا؛ آبادسازی، عمران
reclamation of rights

استیفای حقوق 
recognition

شناســایی؛ به رســمیت شــناختن؛ قائل بودن؛ 
تصدیق، اذعان؛ قدردانی؛ بازشناسی، باز شناخت
recognition need

نیاز به قدرشناسی؛ نیاز به شهرت و وجهه اجتماعی 
recognizable 

قابل تشخیص، قابل شناخت؛ مشخص، آشکار
recognizance

التزام نامه، وجه الضمان، وجه التزام، تعهدنامه
recognize

تصدیق کردن، اذعان داشــتن، اشــعار داشــتن، 
قائل به چیزی بودن، واقف بودن؛ به رســمیت 
شــناختن، شناســایی کردن، باز شناختن؛ ارج 

نهادن
recognized

مورد توجه واقع شده، مورد عنایت قرار گرفته؛ به 
رسمیت شناخته شده، مورد قبول، شناخته شده
recognized agent
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وکیل معتمد، نماینده مختار؛ نماینده رسمی 
recognized right

حق مسلم؛ حقوق شناخته شده ]در جمع[
recognized values and principles

اصول و ارزش های شناخته شده 
recombinant 

نوترکیب ]زیست فناوری[ 
recombination

نوترکیب، نوترکیبی
recommend

توصیه کردن، پیشــنهاد کردن؛ سفارش کردن، 
معرفی کردن، صالح دانستن

recommendation
پیشنهاد، ســفارش، معرفی؛ توصیه نامه،  توصیه، 

معرفی نامه
recommendation procedure

شیوه اعالم پیشنهاد 
recommended

توصیه شده، پیشنهاد شده، سفارش شده
recompense

پــاداش، عوض، تالفی، جبــران، غرامت؛ جبران 
کردن، غرامت پرداختن، خسارت دادن 

reconceptualization
مفهوم سازی مجدد 

reconcile 
تطبیق دادن، رفع اختالف کــردن، رفع و رجوع 

کردن؛ مغایرت گیری کردن ]حسابداری[
reconciliation

رفع اختالف؛ آشــتی، توافق، مصالحه، ســازش؛ 
تطبیق دادن؛ مغایرت گیری ]حسابداری[

reconciliation of two parties
اصالح ذات البین ]حقوق[، آشــتی دادن طرفین، 

صلح دادن طرفین
reconciliation statement

تطبیق حســاب ها،  صورت اصالحــات، صورت 

صورت رفع اختالفات )حســاب(، صورت رفع 
مغایرت ]حسابداری[

recondition
ترمیم کردن، احیا کردن 

reconduction
تجدید مزارعه، تجدید اجاره 

reconsider
مورد تجدیدنظر قرار دادن، بازنگری کردن، مجدداً 

رسیدگی کردن 
reconsideration

بازنگری، تجدیدنظر، رسیدگی مجدد، باز بینی
reconstitution = reorganization

تجدید سازمان، سازماندهی مجدد 
reconstruction

بازسازی، نوسازی، ترمیم، تجدید بنا
reconstruction agreement

قرارداد بازسازی، توافق نامه بازسازی 
reconvene

تشکیل جلسه مجدد، دوباره تشکیل جلسه دادن، 
دوباره برگزار کردن )جلسه(

reconversion
اعاده مالکیت؛ انطباق مجدد با شرایط عادی 

record
سابقه، پیشینه، پرونده؛ رکورد؛ ثبت کردن، ضبط 

کردن، وارد دفتر کردن؛ رکورد زدن
record-breaking

رکوردشکن، بی سابقه؛ رکوردشکنی 
record card

کارنامه؛ یادداشت؛ فیش 
record date

تاریخ ثبت 
recorded

ثبت شده، ضبط شده؛ سفارشی ]پست[
recorder = archivist

بایگان، مأمور بایگانی، کارمند بایگانی 
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recording officer
منشی جلسه 

record of evidence
صورت مجلس 

record of service
سابقه خدمت 

record price
باالترین قیمت 

records disposal program
برنامه تعیین تکلیف اسناد 

records management
مدیریت سوابق، مدیریت اسناد و مدارک 

recount(ing)
شمارش مجدد )آرا(، بازشماری، دوبار شماری؛ دو 

بار شمار کردن
recoup

جبــران، تأدیــه، بازپرداخت؛ مســتهلک کردن 
)هزینه(؛ جبران کردن

recourse
حق رجوع، رجوع به ضامن؛ توســل جستن، روی 

آوردن؛ توسل به، متوسل شدن به
recourse basis

مبنای رجوع 
re-cover 

پوشــش دوباره دادن، رویه )یا روکش( را عوض 
کردن

recover
بازیابی، بازیافتن، تسویه کردن؛ بهبود یافتن؛ پس 

گرفتن، باز ستاندن؛ جبران کردن 
recover
recoverable

پس گرفتنی، قابل بهبود؛ قابل اعاده، قابل استرداد، 
قابل وصول 

recoverable amount
مبلغ قابل پرداخت، مبلغ قالب وصول

recovering a debt
بازپس گیری دین، استرداد دین، استرداد بدهی

recovering a loss
جبران خسارت 

recovery
وصول، اســترداد؛ جبران؛ بهبودی، شــفا، ترمیم، 
تجدید قوا؛ تخصیص هزینه بر اساس فروش؛ 

بازیابی؛ رونق مجدد
recovery
recovery of claim

دریافت طلب، وصول طلب 
recovery of costs

بازیابی هزینه ها 
recovery of land

استرداد ملک 
recovery of loans

بازیابی وام ها، بازیافت وام ها، استرداد وام ها
recovery of money 

وصول پول، وصول بدهی، وصول دین
recovery period
دوره بازیابی؛ دوره بهبود؛ دوره نقاهت ]پزشکی[

recovery premises 
اعاده تصرف عین مستأجره 

recovery time = recovery period 
دوره بهبود، دوره بازیابی 

re-creation
بازسازی، بازآفرینی، احیا 

recreation
تفریح و ســرگرمی، تجدید قوا، اســباب آسایش؛ 

بازآفرینی
recreational 

تفریحی؛ بازآفرینی 
recreational activities

فعالیت های تفریحی 
recreation area 
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تفریحگاه، تفرجگاه 
recreation room

اتاق تفریحات، اتاق اســتراحت، ســالن بازی و 
سرگرمی 

recruit
عضوگیــری، جذب نیرو؛ ســربازگیری کردن، به 
خدمــت )نظام( فراخواندن؛ جذب و اســتخدام 

)نیرو( 
recruited

جدیداالســتخدام، تازه وارد؛ جذب شده، استخدام 
شده

recruiter
مأمور عضوگیری، مأمور جذب و استخدام 

recruit members
جذب اعضا، جذب عضو، عضوگیری

recruitment
عضوگیــری، جذب نیرو، اســتخدام نیرو؛ به کار 

گیری )نیرو( 
recruitment ratio

نسبت استخدام، نسبت جذب نیرو 
recurrence
تسلسل، تکرار، وقوع مکرر، بازآیند؛ بازگشت، عود
recurrent

تکرار شونده، مکرر؛ متفاوت؛ ادواری 
recurrent development budget

بودجه عمرانی مستمر، بودجه عمرانی تکراری 
recurrent work = periodic work

کار متناوب، فعالیت ادواری 
recurring costs

هزینه های تکراری، هزینه های جاری 
recursive effects

اثرات بازخوردی
recycle 

بازیافت کردن، بازیابی کردن، باز چرخاندن
recycled

بازیافتی، بازیافت شده 
recycling

بازیافت، بازچرخانی 
recycling cooperative

تعاونی بازیافت
red carpet

فرش قرمز؛ استقبال رسمی؛ احترام؛ مجلل 
red clause

شرط قرمز، ماده قرمز؛ شرط محدود کننده 
Red Crescent

هالل احمر 
Red Cross

صلیب سرخ 
redecoration

تغییر دکوراسیون،  بازســازی، نوســازی، تعمیر؛ 
بازآرایی

redeem
بازخرید کردن، فک رهن کردن؛ نقد کردن؛ از گرو 

در آوردن 
redeemability

قابلیت بازخرید، بازخریدنی 
redeemable
قابل بازخرید، قابل تأدیه، نقد کردنی، قابل وصول
redeemable annuity

مستمری قابل بازخرید 
redeemable bonds

اوراق قرضه قابل بازخرید
redeemable debentures = re-
deemable bonds 

اسناد قابل وصول؛ اسناد قابل بازخرید 
redeem a mortgage

فک رهن کردن 
redefinition

بازتعریف، تعریف مجدد
redemption
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بازخرید )ســهام(؛ فک رهن؛ تســویه؛ نقد کردن 
)سهام(، تأدیه دین 

redemption agent
نماینده اداره تصفیه؛ کارگزار اتاق تهاتر 

redemptional
استردادی، بازخریدی؛ استهالک شونده 

redemption clause
قید بازخرید، شرط بازخرید ]در قرارداد[

redemption fund
صندوق استهالک )دیون عمومی(؛ وجوه بازخرید، 

صندوق بازخرید
redemption of mortgage

فک رهن 
redemption of shares
بازپرداخت سهام، بازخرید سهام، نقد کردن سهام 
redemption price

بهای بازخرید
redemption table

جدول تعیین استهالکات دوره ای 
redemption value

ارزش بازپرداخت )وام(، ارزش بازخرید
redemption yield

بازده بازخرید 
redeployment
جا به جایی، نقل مکان، بازآرایی؛ استقرار مجدد 

redesigning
طراحی مجدد، بازطراحی؛ از نو طراحی کردن

redevelop 
بازسازی کردن، نوسازی کردن، تجدید بنا کردن
redevelopment

بازسازی، نوســازی، تجدید بنا؛ بازتوسعه، توسعه 
مجدد، عمران مجدد

red-handed
در حین ارتکاب جرم 

red ink

کسر، کسر بودجه، ضرر
red interest

بهره بدهکار 
red = in the red

بدهکار ]مالیه[
rediscount

تنزیل مجدد 
rediscount rate

نرخ بهره وام بانک تجارتی از بانک مرکزی 
redistributed land

زمین های توزیع مجدد 
redistribution

بازتوزیع، توزیع مجدد، بازپراکنش 
redistribution of income

بازتوزیع درآمد، توزیع مجدد درآمد 
redistribution of wealth

بازتوزیع ثروت 
red label goods 

کاالهای خطرناک؛ اقالم خطرناک
red letter day

روز اخطاریه
red-letter day

روز به یادماندنی، روز خاطره انگیز 
red line

خط قرمز 
red meat

گوشت قرمز 
redress

جبران، غرامت؛ جبــران کردن، غرامت پرداختن، 
اصالح کردن، چاره کردن، رفع کردن

red tape = red-tape
تشریفات زاید اداری، تشریفات اداری، کاغذبازی، 

قرطاس بازی
red-tapism

اعتقاد به رعایت تشریفات کامل اداری، کاغذبازی، 
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قرطاس بازی 
red-tapist

معتقد بــه رعایــت تشــریفات اداری، مقرراتی، 
تشریفاتی 

reduce
کاهــش دادن، کم کردن، تقلیل دادن، کاســتن، 

کسر کردن، تنزل دادن
reduction

کاهش، تقلیل، کســر؛ ســاده کردن، فروکاستن؛ 
تخفیف ]قیمت[

reduction coefficient
ضریب کاهش

reduction in shares
کاهش سهام 

reductionism
تجزیه گرایی،  مکتب  تقلیل گرایی؛  تحویل گرایی، 

مکتب اصالت تحویل 
reductionist

تحویل گرا، تقلیل گرا، طرفدار مکتب تجزیه گرایی، 
طرفدار مکتب اصالت تحویل

reduction of data 
تلخیص داده ها 

reduction of hunger
کاهش گرسنگی 

redundancy 
اضافه، زیادتی، افزونگی، حشو؛ زیادی بودن، زاید 
بودن؛ نیروهــای مازاد بر نیاز، زواید ]در جمع[؛ 

مازاد بر نیاز 
redundancy capacity

مازاد ظرفیت، ظرفیت زاید 
redundancy insurance

بیمه نیروی مازاد بر نیاز، بیمه زیادتی 
redundancy payment

خرید خدمــت نیروهای مازاد، غرامت اخراج، حق 
سنوات خدمت، بازخرید خدمت )به دلیل مازاد 

بر نیاز بودن( 
redundant

حشو، زاید، مازاد بر نیاز، اضافه بر سازمان، اضافی، 
زیادی

redundant capital
سرمایه مازاد )بر نیاز(

redundant staff
نیروهای مازاد )بر نیاز(

re-education
بازآموزی، آموزش مجدد؛ باز پروری، توان بخشی
reelection 

انتخابات مجدد، تجدید انتخابات
reemploy

تجدید استخدام، اســتخدام دوباره، به کارگیری 
مجدد، استفاده مجدد

reengineering
مهندسی مجدد، طراحی مجدد، بازمهندسی

re-entrepreneurship 
باززایی کارآفرینی

re-entry
ثبت مجدد؛ تملک مجــدد، تصرف مجدد، اعاده 

تصرف 
re-establishment

برقراری مجدد، اصالح؛ اعاده )به جامعه(
re-establishment of estate

تثبیت مجدد مالکیت 
re-evaluation

ارزشیابی مجدد
re-examination 

بازرسی مجدد، بررسی دوباره، بازپرسی مجدد؛ باز 
اندیشی، ارزیابی مجدد؛ استنطاق مجدد

re-examine 
رســیدگی مجدد کردن، دوباره بازپرســی کردن؛ 

مورد بازنگری یا باز اندیشی قرار دادن
re-export
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دوباره صادر کردن، صدور مجدد )کاالی وارداتی(؛ 
صدور کاالی وارداتی 

re-exportation
صدور مجدد، صــدور واردات، صــادرات مجدد 

کاالی وارداتی 
refer

مراجعه، ارجاع؛ ارجاع دادن، رجوع کردن، مراجعه 
کردن؛ اشاره کردن؛ اشاره داشتن

referable
قابل ارجاع، قابل استناد 

referee
قاضــی، داور؛ قاضی ویژه دعاوی فوری ]حقوق[؛ 

َحَکم؛ میانجی؛ معرف 
referee in case of need

میانجی عنداللزوم 
reference

ارجاع، احاله؛ مرجع، معرف؛ منبع؛ اشــاره، استناد، 
عطف؛ رجوع، مراجعه

reference and control list 
فهرست عطف و کنترل

reference bank
بانک مرجع، بانک معرف 

reference book
کتاب مرجع 

reference centers 
مراکز بهداشت )روستایی( 

reference check
تحقیق از معرف، پر س و جو از معرف 

reference cycle
دور مرجع، دور مأخذ 

reference documents
اسناد مرجع

reference file
فایل مرجع، پرونده مرجع، بایگانی مرجع

reference frame 

چارچوب مرجع
reference group

گروه مرجع
reference manual

درس نامه، کتاب مرجع
reference number

شماره ارجاع 
reference of dispute

مرجع ارائه دعوا یا اختالف 
reference point

کانون مراجعه، محل مراجعه
referendary

عضو ممیز دیوان محاسبات
referendum

همه پرسی، نظرخواهی همگانی، رفراندوم، مراجعه 
به آرای عمومی

referral 
ارجاع، ارجاعی، شــخص ارجاعی؛ رجوع، مراجعه، 

استناد، عطف
referral health center

مرکز سالمت ارجاعی، مرکز بهداشت ارجاعی
referred

احاله شده، ارجاع شده، مورد اشاره، مورد استناد
referred brief

وکالت انتخابی 
refinance 

منابع مالی جدید تأمین کردن؛ تأمین کردن مجدد 
منابع مالی، تأمین مالی دوباره

refinance credit
اعتبار تأمین مالی مجدد 

refinanced
تأمین مالی مجدد شده، مجدداً تأمین مالی شده

refinancing
تأمین مالی مجدد، بازتأمین مالی 

refined calculations
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محاسبات دقیق 
refinement 
پاالیش، تصفیه، تلطیف، ظرافت؛ اصالح، بهبود 

refinery 
پاالیشگاه، تصفیه خانه 

refit 
تعمیر، ســرویس؛ تعمیر کردن، سرویس کردن؛ 

تعمیر شدن 
reflate

افزایــش حجم نقدینگــی؛ تحرک بخشــی )به 
اقتصاد(، به فعالیت واداشتن

reflation
اعاده قیمت ها به سطح پیشین، مهار تورم 

reflationary
ضد رکورد، ضد کســادی، کسادی زدا؛ احیا کننده 

)اقتصاد(
reflection = reflexion

تأمــل، بازاندیشــی؛ بازتاب، انعــکاس، پژواک؛ 
ژرف اندیشی؛ مظهر، جلوه گاه، تبلور

reflex 
بازتاب، انعکاس، واکنش، عکس العمل 

re-form
دوباره تشکیل شدن؛ تشکیل مجدد، شکل گیری 

دوباره؛ دوباره تشکیل دادن
reform

اصالح؛ اصالح کردن، مورد تجدیدنظر قرار دادن؛ 
اصالح شدن؛ اصالحات ]در جمع[

reformation
اصــالح اساســی، تجدیدنظر، رفرم، بهســازی، 
بهبودبخشی؛ تشکیل مجدد، شکل گیری دوباره
reformative recommendations

پیشنهادهای اصالحی، توصیه های اصالحی 
reformatory

اصالحی، اصالح طلبانه، اصالح گرایانه
reformatory measures

اقدامات اصالحی، تدابیر اصالحی 
reformatory school

دارالتأیب، کانون اصالح و تربیت 
reform bill

الیحه اصالحی
reformer

اصالح کننده، اصالح گر؛ مصلح، اصالح طلب 
reformism

اصالح طلبی، اصالح گرایی 
reformist

اصالح طلــب، مصلــح، خواهان تغییــر، طرفدار 
اصالحات

reformist strategy 
راهبرد اصالح طلبانه 

reform liberalism
مکتب آزادی اصالحات، لیبرالیسم اصالح طلب 

reform movement
جنبــش اصالحــی، نهضت اصالحــات، جنبش 

اصالح طلب، جنبش اصالحات
reform process

فرایند اصالحات، روند اصالحات 
reforms

اصالحات
reform schemes

طرح های اصالحاتی، طرح های اصالح، طرح های 
اصالحی

reformulation
بازنویسی، تدوین مجدد، تنظیم مجدد؛ تجدیدنظر؛ 

تبیین مجدد، بازتبیین
refrain from use of force

اجتناب از توسل به زور 
reframing

قالب بندی مجدد، چارچوب بندی مجدد، شــکل 
دهی مجدد 

refresher



 regainment 783

نشــاط آور، نیروبخش؛ حق الوکاله اضافی ناشی از 
اطاله دادرسی ]حقوق[ 

refresher course
دوره بازآموزی 

refresher training
بازآموزی، آموزش تقویتی 

refreshing
نشاط آور، مطبوع، دل پذیر، روح بخش، نیروبخش
refreshment room

بوفه 
refrigerated warehouse

سردخانه، انبار سردخانه دار 
refrigeration

سرد سازی، تبرید 
refrigerator

بخچال، سردخانه 
refrigerator car

کامیــون یــا واگن ســردخانه دار، وســیله نقلیه 
سردخانه دار

refugee
پناهنده، آواره، پناه جو

refugee camp 
اردوگاه آوارگان، اردوگاه پناه جویان

refugee capital
سرمایه فراری، سرمایه مهاجر، سرمایه گریزان 

refund
اســترداد، پس دهی، بازپرداخت وجه، تأدیه وام، 
استرداد اعتبار یا پول؛ باز تأمین وجوه، استرداد 

وجه، استرداد مالیات
refundable

قابل استرداد، قابل بازپرداخت، قابل برگشت، قابل 
مرجوع

refund annuity
مستمری پس دادنی؛ مستمری به میزان پرداختی 
refunding

استرداد وام، استرداد وجه، رد وام 
refunding mortgage

رد وام با گرویی 
refund of the balance

استرداد مابقی 
refurbishment

بازسازی، نوسازی، مرمت 
refurbishment scheme

طرح نوسازی 
refusal 

رد، امتناع، خودداری، استنکاف، ابا، جواب رد
refuse 

رد )درخواست(، جواب رد دادن، امتناع از پذیرش، 
مضایقه ورزیدن، سر باز زدن؛ فضوالت، آشغال، 

پس مانده، تفاله
refuse collector

مأمور جمع آوری زباله، رفتگر 
refused 

مردود، نکول، رد شده
refuse recycling

بازیافت زباله، بازیافت مواد زاید 
refuse removal

دفع زباله 
refuse to supply 

امتناع از عرضه یا فروش )کاال(
refuse to vote

امتناع از رأی )دادن( 
refutable

قابل ابطال، ابطال پذیر؛ رد کردنی، رد شدنی
refutation

رد، تکذیب، انکار، ابطال؛ دلیل رد کردن
regain

دوباره به دست آوردن، بازیافتن
regainment

استرداد مالکیت ]حقوق[
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regardless
بدون توجه، فارغ از، با بی اعتنایی، صرف نظر از

regardless of the fact that
ولو این که، صرف نظر از این که

regenerating entrepreneurship
بازآفرینی کارآفرینی، کارآفرینی بازآفرین

regeneration 
بازتولید، باززایی؛ احیا، بازسازی، ترمیم

regenerative 
سازنده، خالق؛ حیات بخش، نشاط آور، روح بخش، 

روح افزا
regent
عضو هیأت امنا، عضو هیأت مدیره؛ نایب السلطنه

reggie
اداره اموال و امور عمومی به وسیله ادارات دولتی؛ 

تصدی اموال دولتی 
region 

منطقه؛ ناحیه، دیار، حوزه؛ مناطق ]در جمع[
regional

منطقه ای
regional association

انجمن  اتحادیه منطقه ای، تشــکل منطقــه ای، 
منطقه ای 

regional clusters
خوشه های منطقه ای

regional conglomerates
مجتمع هــای منطقه ای، مجتمع های )اقتصادی و 

تجاری( منطقه ای
regional convergence

همگرایی منطقه ای
regional cooperation

همکاری منطقه ای
regional cooperation for develop-
ment

همکاری منطقه ای برای توسعه 

regional cooperative bank
بانک تعاون منطقه ای

regional cooperatives
تعاونی  شــرکت های  منطقــه ای،  تعاونی هــای 

منطقه ای
regional development bank

بانک توسعه منطقه ای
regional development fund

صندوق توسعه منطقه ای
regional development grant 

کمک بالعوض برای توسعه اقتصادی منطقه
regional developments

تحوالت منطقه ای، جریانات منطقه ای
regional economic planning

برنامه ریزی اقتصادی منطقه ای
regional economics 

اقتصاد منطقه ای، امور اقتصادی منقطه ای
regional economies

اقتصادهای منطقه ای
regional economy 

اقتصاد منطقه ای
regionalism

سیاســت عدم تمرکز، سیاســت تقسیم کشور به 
مناطق سیاســی و اقتصادی متعدد؛ سیاســت 

منطقه گرایی 
regional multiplier

ضریب فزاینده منطقه ای
regional networks

شبکه های منطقه ای
regional office

دفتر منطقه ای
Regional Office for Asia-Pacific 
(ROAP)

دفتر منطقه ای آسیا ـ اقیانوسیه 
regional offices
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دفاتر منطقه ای
regional pension system

نظام بازنشستگی منطقه ای
regional planning

برنامه ریزی منطقه ای
regional power

قدرت منطقه ای
regional rural bank (RRB)

بانک روستایی منطقه ای 
regional rural development 

عمران روســتایی منطقه ای، توســعه روســتایی 
منطقه ای

regional urban development 
عمران شهری منطقه ای، توسعه شهری منطقه ای
regional wage differentials

تفاوت های منطقه ای دستمزد 
regional wage structure

منطقه ای  منطقه ای، ســاختار  ساختار دســتمزد 
دستمزد

regional workshop
کارگاه منطقه ای

register
ثبت کردن، به ثبت رساندن؛ ثبت نام کردن 

registerable offence
تخلف قابل ثبت 

register book
دفتر ثبت سوابق، دفتر ثبت وقایع 

registered
ثبت شــده، مجاز، دارای مجوز، رسمی؛ مسجل؛ 

سفارشی
registered addres

نشانی دائمی، دفتر مرکزی، نشانی رسمی، آدرس 
دائمی

registered bonds
اوراق قرضه بانام

registered capital
سرمایه ثبت شده، سرمایه شرکت، سرمایه اسمی
registered contract

قرارداد رسمی، عقد رسمی
registered cooperative

تعاونی ثبت شده، تعاونی رسمی 
registered declaration

اظهارنامه ثبتی، اظهارنامه رســمی؛ بیانیه رسمی، 
اظهاریه رسمی 

registered letter
نامه سفارشی 

registered mark
نشان ثبت شــده )تجاری(، عالمت تجاری ثبت 

شده 
registered name

نام ثبتی، نام تجاری ثبتی 
registered office

نشانی رسمی )محل کار(؛ دفتر یا مرکز رسمی 
registered organizations

ثبت شده،  سازمان های رســمی، ســازمان های 
تشکل های رسمی 

registered post
پست سفارشی 

registered representative
نماینده رسمی 

registered scrip
سهام با نام 

registered securitie
اوراق بهادار با نام 

registered share
سهم اسمی، سهام اسمی ]در جمع[؛ سهم با نام 
registered share certificate

گواهی سهام اسمی 
registered shareholder

دارنده یا صاحب سهام اسمی؛ سهامدار رسمی
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registered shares = registered 
stoks

سهام با نام، سهام اسمی
registered trada name 

نام تجاری ثبتی 
registered trademark

نشــان تجاری ثبت شــده، عالمت تجاری ثبت 
شده، عالمت تجاری رسمی، عالمت بازرگانی 

ثبت شده 
registered trade name

نام تجاری ثبتی
registered unemployed

بیکار رسمی 
registered voters

رای دهندگان واجد شرایط
register form
فرم ثبت، فرم تقاضای ثبت؛ برگه تقاضای ثبت 

register of deeds
ثبت اسناد 

register of directors
فهرست اسامی و مشخصات مدیران 

register office
اداره ثبت اسناد، دفتر اسناد رسمی، محضر)خانه(
register of members

فهرست اسامی اعضا 
registrar

مســئول ثبت، دفتردار؛ مســئول ثبت و نظارت 
شــرکت ها؛ رییس اداره ثبت؛ منشــی دادگاه؛ 

محضردار 
registrar-general

رییس کل ثبت و نظارت شرکت ها 
registrar of companies 

رییس اداره ثبت شرکت ها 
registrar of cooperative societies

رییس اداره ثبت و نظارت شرکت های تعاونی 

registration
نام نویسی، اسم نویسی؛ ثبت کردن،  ثبت، ثبت نام؛ 

به ثبت رساندن
registration card

برگه گواهی ثبت 
registration certificate

پروانه ثبت، مجوز ثبت، گواهی ثبت
registration code

قانون ثبت اسناد 
registration date

تاریخ ثبت
registration fee = registration 
dues

حق الثبت، حق التحریر، عوارض ثبت
registration formalities
مراحل ثبت، تشریفات ثبت، کارهای اداری ثبت

registration label
برچسب ثبت

registration notice
آگهی ثبت

registration of amendment
ثبت اصالحیه 

registration of business name
ثبت نام تجاری، ثبت عنوان تجاری 

registration of changes
ثبت تغییرات 

registration of company = incor-
poration

ثبت شرکت، ثبت کردن شرکت، به ثبت رساندن 
شرکت

registration of cooperative
ثبت شرکت تعاونی 

registration officials
مسئوالن امور ثبت؛ مقامات رسمی دست اندرکار 

امور ثبت
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registration period
مهلت ثبت، مهلت قانونی ثبت نام

registration procedures
مراحل ثبت، رویه های ثبت؛ روال کار ثبت

registration statement
اظهارنامه ثبتی 

registration tax
مالیات ثبت

registry
اداره ثبت شــرکت ها؛ دفترخانه رســمی، محضر، 

ثبت، دفتر اسناد رسمی 
registry of cooperative

اداره ثبت و نظارت تعاونی ها 
registry office

دفتر ثبت اســناد رســمی، اداره ثبت، دفتر اسناد 
رسمی، دفترخانه، محضر

registry office
دفتر ثبت شرکت ها

registry office of civil status
اداره ثبت احوال، دایره ثبت احوال 

regression
رگرسیون؛ قهقرایی، بازگشت به عقب، پس روی؛ 

استرداد مالکیت اموال غیر منقول ]حقوق[ 
regression analysis

تحلیل رگرســیون، تحلیل مبتنی بر روند گذشته، 
تحلیل پس نگر 

regression studies
مطالعات پس نگر، مطالعات گذشته نگر، مطالعات 

رگرسیونی 
regressive 

پس گرا، نزولی، کاهنده، کاهش گرا 
regressive tax

مالیات نزولی 
regressive taxation

مالیات بندی نزولی 

regret
تأســف، پشــیمانی، ندامت، پوزش، ابراز ندامت 

کردن، متأثر شدن 
regretful

تأسف آمیز، حاکی از پشیمانی، اسف بار 
regroup

از نو گروه بندی شدن، از نو متشکل شدن 
regrouping

دسته بندی مجدد، گروه بندی دوباره، تجمع دوباره 
regular

قاعده منــد؛ معمولی، مســتمر،  منظم، مرتــب، 
همیشگی؛ حرفه ای ]ورزشکار و...[ 

regular attender
مشتری پر و پا قرص، مشتری دائمی؛ فرد همیشه 

حاضر ]در جلسات و ...[
regular channels

مجاری قانونی، راه های قانونی؛ راه های معمول
regular customer

مشتری ثابت و همیشگی 
regular hours

اوقات یا ساعات متعارف، ساعات کار روزانه
regular intervals

فواصل زمانی معین، فواصل زمانی منظم 
regularization 

رســمیت بخشــیدن، قانونی کردن؛ تنظیم، نظم 
دادن؛ ساماندهی، سامان بخشیدن

regularize 
قانونی کردن، رســمیت بخشیدن؛ تنظیم کردن؛ 

سامان دادن
regular members

اعضای دائم، اعضای ثابت، اعضای عادی 
regular model

الگوی عادی، الگوی رایج
regular personnel

نیروهــای کادر، پرســنل کادر، نیروهــای ثابت، 
نیروهای پایور
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regular price
قیمت عادی، قیمت رایج 

regular salary
حقوق ثابت 

regular steps
اقدامات معمول 

regular work
کار دائمی، کار منظم، کار معمول 

regulated industry
صنعت تحت نظارت 

regulating housing construction
ساماندهی روند ساخت و ساز مسکن 

regulation
ساماندهی، تنظیم؛ آیین نامه، قواعد و مقررات ]در 

جمع[؛ سامان بخشی، نظم بخشی
regulation act

آیین نامه 
regulation of affairs

ساماندهی امور، تنظیم امور 
regulation of commerce

ســاماندهی امور بازرگانی؛ مقــررات تجارت ]در 
جمع[ 

regulation of production 
ساماندهی تولید؛ مقررات تولید ]در جمع[

regulation procedure
روند جاری، جریان روزمره امور، روال جاری 

regulations
مقررات، قواعد و مقررات؛ آیین نامه

regulations of marketing
مقررات بازاریابی 

regulative notice 
اخطار آیین نامه ای 

regulator 
ناظر، مقام ناظر، ناظر تنظیم مقررات؛ تنظیم کننده
regulatory

]اشــخاص، مؤسســات[؛  ناظر  نظارتی؛  قانونی، 
تنظیم کننده )مقررات(؛ سازمان تنظیم مقررات، 

رگوالتوری
regulatory authority

سازمان تنظیم مقررات
regulatory framework

چارچوب نظارتی 
regulatory organiztion

سازمان تنظیم مقررات
regulatory policies
سیاست های تنظیم شده، سیاست های تنظیم بازار
regulatory requirements

الزامات قانونی، الزامات نظارتی 
regulatory tax

مالیات ناظم، مالیات تعدیلی 
regulatory taxation

مالیات بندی تنظیمی، مالیات بندی تعدیلی 
rehabilitation

بازسازی، نوسازی؛ توان بخشــی؛ احیا و اصالح؛ 
ترمیم؛ اعاده اعتبار 

rehabilitation center
مرکز توان بخشی 

rehearing
تجدید جلســه دادگاه، اســتماع مجدد ادعانامه، 

تجدیدنظر )دادرسی( ]حقوق[
rehearsal

تمرین، مرور؛ دوره کردن
rehearsing = rehearing
اعاده دادرسی، تجدید محاکمه، رسیدگی مجدد 

rehypothecation
گروگذاری مجدد 

reimbursement
بازپرداخت تأدیه، تأمین وجه با پوشــش، استرداد 

وجه، جبران 
reimbursement bank
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بانک پوشش دهنده 
reimbursement credit

اعتبار پوششی، اعتبار جبرانی 
reimbursement in full

بازپرداخت کل وجه، استرداد کامل وجه
reimbursement of debts

استرداد دیون 
reimbursement rate

نرخ پوشش، نرخ استرداد 
reinforce

تقویت کردن، استحکام بخشیدن
reinforcement 

تقویت، استحکام بخشی؛ استحکام؛ نیروی تازه یا 
تقویتی ]در جمع[

reinstate
اعاده به خدمت، ابقا کردن، دوباره منصوب کردن؛ 

اعاده حیثیت کردن 
reinstatement

اعــاده به خدمت، انتصاب مجدد بــه مقام قبلی؛ 
بازگشت به وضع پیشین؛ ابقا، اعاده 

reinsurance
بیمه اتکایی، بیمه تضمینی، بیمه تضامنی 

reinsurance company
شرکت بیمه اتکایی

reinsurance exchange
قرارداد بیمه اتکایی

reinsurance policy
بیمه نامه اتکایی

reinsurance pool
بیمه اشتراکی اتکایی

reinsurance services
خدمات بیمه اتکایی

reinsurance underwriter 
بیمه گر اتکایی

reinsure

بیمه اتکایی کردن 
reinsured

بیمه گــذار اتکایی، بیمه اتکایی شــده؛ تضامنی، 
تضمینی 

reinsurer
بیمه گر اتکایی

reintermediation
تجدید واسطه گری 

reinterpretation
بازتعبیر، تفســیر مجدد، برداشت تازه،  بازتفسیر، 

تعبیر متفاوت
reintroduction

برقراری دوباره، اعمال مجدد؛ مطرح سازی دوباره، 
طرح مجدد 

reinvent 
از نو خلق کردن، ابداع مجدد، بازآفرینی؛ به کلی 

عوض کردن
reinvent the wheel

دوبــاره کاری کردن، اختراع دوبــاره چرخ؛ تکرار 
مکررات، تالش بیهوده کردن

reinvest
ســرمایه گذاری مجدد کردن، به کاراندازی مجدد 

سرمایه 
reinvestment

سرمایه گذاری مجدد، کار انداختن مجدد سرمایه، 
از نو سرمایه گذاری کردن 

reinvestment of profits
انداختن  ســرمایه گذاری مجدد ســود، بــه کار 

سودهای حاصل از سرمایه گذاری
reissue

بازنشر، انتشــار مجدد؛ دوباره منتشر کردن، چاپ 
مجدد کردن

reiteration
بازگویی، تکرار 

reject 
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رد کردن، جواب رد دادن؛ پس فرستادن، مرجوع 
کردن؛ طرد کردن؛ پس راندن 

rejected
رد شده، مردود، پذیرفته نشده؛ مرجوعی 

rejected product
کاالی مرجوعی، محصول پس زده 

rejection
عدم پذیرش، رد، دفع؛ عودت؛ طرد؛ مخالفت، عدم 

قبول
rejection of application

رد درخواست، رد تقاضا
rejection of defects

عــودت دادن کاالهای معیــوب، مرجوع کردن 
کاالهای معیوب

rejection of goods
پس فرستادن کاال، مرجوع کردن کاال

rejection slip
یادداشت عدم پذیرش

rejoin
عضویت مجدد، دوباره عضو شدن، الحاق مجدد، 

پیوستن دوباره؛ متصل کردن
rejuvenating

جوانی بخش، مفرح؛ حیات بخش، احیا کننده 
rejuvenating the organization 

جوان گرایی در ســازمان، جوان کردن سازمان یا 
تشکیالت

rejuvenation
جوان گرایی، جوان ســازی، نوسازی، احیا، تجدید 

حیات، بازسازی از طریق جوان گرایی
relapse

اعاده، بازگشت، عودت، برگشت؛ عودت کردن
related = pertinent

مربوطه، ذی ربط؛ وابسته، مربوط
related variables

متغیرهای وابسته 

relation
رابطه، نسبت، ارتباط، بستگی

relational
نََسبی، رابطه ای، ناشی از نسبت یا رابطه

relational contract
قرارداد رابطه ای 

relationship
پیوند، رابطه؛ رابطه خویشاوندی، قوم و خویشی

relationship management
مدیریت روابط 

relationship marketing
بازاریابی رابطه ای

relationship risks 
مخاطــرات ناشــی از حاکمیت روابــط )به جای 

ضوابط( 
relative

نََسبی، قوم و خویش، فامیل؛ منسوبین، بستگان، 
اقربا ]در جمع[؛ نِسبی

relative advantage 
مزیت نسبی، امتیاز نسبی

relative deprivation approach 
رویکرد محرومیت زدایی نسبی

relative dispersion
پراکندگی نسبی 

relative efficiency
کارایی نسبی 

relative factor prices
قیمت های نسبی عامل 

relative frequency
فراوانی نسبی

relative income hypothesis
فرضیه درآمد نسبی

relative-in-law
خویشاوند سببی، فامیل سببی

relatively



 reliability 791

نسبتًا، بالنسبه، کمابیش، به طور نسبی 
relatively poor

نسبتًا فقیر، تقریبًا فقیر
relatively rich class

طبقه نسبتًا غنی
relative majority

اکثریت نسبی
relative majority of votes

اکثریت نسبی آرا
relative market power

قدرت نسبی بازار، قدرت نسبی خرید
relative maximum

بیشینه نسبی، حداکثر نسبی
relative measure

معیار نِسبی
relative merit system

نظام شایسته ساالری نِسبی
relative minimum

کمینه نسبی، حداکثر نسبی
relative performance

عملکرد نسبی
relative precision

دقت نسبی
relative price 

قیمت نسبی 
relative priority

اولویت نسبی
relatives

منســوبین، اقربا، بســتگان، اقوام، قوم و خویش، 
خویشان، نزدیکان

relative scale
مقیاس نسبی

relative share of production fac-
tors

سهم نسبی عوامل تولید 

relative value
ارزش نسبی

relativism
نسبی گرایی، نسبیت گرایی، اعتقاد به نسبیت 

relativist
نسبی گرا، نسبیت گرا 

relativity
نسبیت 

re-launching
بازگشایی، راه اندازی مجدد، فعال سازی دوباره 

relearning
بازیادگیری، یادگیری مجدد، بازآموزی 

release
آزاد کردن، مرخص کردن؛ ترخیص، رها ســازی، 

استخالص؛ ترک دعوی؛ منتشر کردن 
release of funds

در اختیار گذاشتن وجه؛ آزاد سازی وجوه 
release on bail 

به قید کفالت آزاد کردن، آزاد سازی به قید ضمانت 
یا کفیل 

re-leasing
اجاره دوبــاره، اجاره در اجاره، اجــاره دادن عین 

مستأجره ]حقوق[؛ اجاره ثانوی
releasing from obligation

از قید تعهد آزاد کردن 
relegation
تنزل مقام، افت مقام؛ افول، تنزل، افت، سقوط 

relevance
تناسب، ربط، ارتباط؛ مرتبط بودن 

relevant
متناسب، مناسب، مربوط؛ ذی ربط، مرتبط 

relevant authorities = concerned 
authurities 

مراجع ذی ربط، مقامات ذی ربط 
reliability
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اعتبار، پایایی، قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، اعتماد 
پذیری

reliability criteria
معیارهای قابلیت اعتبار، مالک های پایایی 

reliable
موثق، قابل اعتماد، قابل اتکا؛ مورد وثوق، معتمد، 

معتبر
reliable guarantee

ضامن معتبر، ضمانت معتبر
reliable information

اطالعات موثق 
reliable source

منبع موثق
reliable statistics

آمار قابل اعتماد، آمار موثق
reliane

اعتماد، اتکا، وابستگی
reliant

متکی، وابسته، محتاج؛ دلگرم، امیدوار 
relief

امداد، اعانه، کمک، تسکین، تخفیف؛ آسایش خاطر؛ 
برائت از مسئولیت 

relief and rescue operations
عملیات امداد و نجات 

relief association
انجمن امدادرسانی، انجمن مددکاری

relief clause
شرط قطع اختالف؛ شرط اقطاعی ]حقوق[

Relief Committee
کمیته امداد 

relief fund
صندوق اعانات، صندوق امداد، صندوق کمک )به 

مستمندان( 
relief map

نقشه برجسته 

relief money
اعانه، کمک بالعوض

relief operations
عملیات امداد

relief payments
کمک به مستمندان 

relief road
کنارگذر، مسیر انحرافی، جاده کمکی 

relief work
مددکاری، امدادرسانی 

relieving clause = remitting 
clause

شرط بخشودگی، شرط تخفیف
religion

دین، مذهب، کیش، آیین
religious

دینی، مذهبی، شرعی
religious affiliation

وابستگی مذهبی، پیوند دینی و مذهبی
religious authorities

مراجع تقلید؛ مقامات دینی و مذهبی 
religious court

محکمه شرعی 
religious criteria

موازین دینی، موازین شــرعی، ضوابط شــرعی، 
معیارهای دینی

religious endowments
موقوفات، اراضی موقوفه

religious freedom
آزادی مذهب 

religious jurisprudence
فقه 

religious jurisprudent 
فقیه 

religious law
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قانون شرع 
religious minority

اقلیت دینی، اقلیت مذهبی 
religious neutrality

بی طرفی مذهبی 
religious practices

آداب و رسوم مذهبی، اعمال مذهبی
religious tourism

زیارتــی،  گردشــگری  مذهبــی،  گردشــگری 
گردشگری زیارت

relinquish
ترک دعوی، اعراض از حق؛ ترک کردن، واگذار 

کردن، صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن
relinquishment

واگذاری؛ انصراف، صرف نظر، چشم پوشی؛ ترک، 
اعراض

relocation
تغییــر محل، جا بــه جایی؛ تغییر مــکان؛ جا به 

جا سازی
reluctance

اکراه، بی رغبتی، بی میلی، عدم تمایل
reluctant

ناراضی، بی میل، بی عالقه 
remain

باقی ماندن، برجا ماندن؛ به قوت خود باقی بودن، 
بــه قوت خود بر جــا ماندن، پا برجــا ماندن؛ 

کماکان به قوت خود باقی بودن
remainder

باقی مانده، بقیــه، مابقی، بقایا، تتمه؛ مانده؛ حالت 
تعلیق ]حقوق[؛ بازمانده؛ تــه انباری، بادکرده، 

روی دست مانده
remaining 

باقی مانده، بقیه، باقی؛ بازمانده 
remaining obligations

تعهدات معوق، تعهدات باقی مانده 

remaining period
مدت باقی مانده، مهلت باقی مانده 

remand
حبس مجدد 

remark
اظهار نظر، توضیح، تفســیر، تذکر؛ اشاره کردن، 

ذکر کردن
remarks

توضیحات، اظهارات، بیانات، اظهار نظرها
remedial

ترمیمی، جبرانی، اصالحی، تقویتی؛ چاره ساز
remedial action 

اقدام اصالحی، اقدام ترمیمی 
remedial statutes

قوانین اصالحی )برای رفع نقص قوانین(
remedies of mortgage

طرق جبران رهن، راه های وصول دین
remedy

راه چاره، چاره کار، راهکار، جبران، وسایل جبران 
خسارت؛ ترمیم، چاره، عالج، راه عالج

remission
واگذاری، بخشش، بخشودگی؛ کاهش، تخفیف

remission of debt
بخشودگی دین یا وام

remission of penalty
تخفیف کیفر یا مجازات 

remit
حیطــه اختیار، حــوزه عمل؛ حواله کــردن پول؛ 

تخفیف دادن، بخشیدن )پول، قرض(
remit money

کارسازی وجه، وجه رسانی؛ ارسال وجه )از طریق 
حواله(

remittance
ارســال وجه، انتقال وجه، حواله، حواله کرد، حواله 

وجه؛ مقرری، وجه ارسالی
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remittance for collection
واریز پول به قصد برداشت 

remittance of funds
حواله کرد وجوه 

remittances
وجوه ارسالی، وجوه انتقالی، وجوه حواله ای 

remittance service company
شرکت خدمات ارسال وجه، شرکت خدمات انتقال 

وجوه حواله ای 
remittance system

سامانه انتقال یا ارسال وجه از طریق حواله؛ روش 
حواله کرد وجه 

remittee
گیرنده وجه، دریافت کننده وجه )حواله(

remitter
واگذارنده وجه، وجه رســان، فرستنده وجه، حواله 

کننده، حواله دهنده، فرستنده وجه
remitting bank

بانک ارسال کننده )حواله(
remnant

آثار، بقایا، باقی مانده 
remodeling = remodelling

الگــو گیری مجدد، الگو بــرداری مجدد؛ طرح یا 
شکل سازمان را تغییر دادن؛ دگرگون سازی 

remonetization
دوباره وارد بــازار کردن )پــس از احتکار(، رواج 

مجدد، دوباره رایج کردن 
remote cause

علت بعید، علت غیر مستقیم 
remote-sensing
 سنجش از دور، سنجش از راه دور، دورسنجی 

removability
امکان انتقال، قابلیت انتقال، قابلیت جا به جایی؛ 

قابلیت عزل، عزل پذیری
removable

جا به جایی پذیر، قابل انتقال؛ قابل عزل؛ قابل جا 

به جایی، سیار
removal

عزل، برکناری؛ حذف، برداشــتن، فک؛ برچیدن؛ 
جا به جایــی، نقل مکان، انتقال؛ برکنار کردن، 

عزل کردن
removal and appointment

عزل و نصب 
removal bond

سند تخلیه محل؛ سند قرضه برای پوشاندن بدهی 
removal expenses

هزینه انتقال، هزینه اسباب کشی 
removal of barriers

رفع موانع، حذف موانع
removal of causes 
محول نمودن دعاوی از دادگاهی به دادگاه دیگر 
removal of mortgage

فک رهن
removal of sanction 
رفع تحریم ها، حذف تحریم ها، برداشتن تحریم ها
remove

برداشــتن، از میان برداشتن، حذف کردن؛ انتقال 
دادن، جا به جا کردن 

remove and appoint 
عزل و نصب کردن 

remuneration
حق الزحمه، اجرت المثــل، جبران خدمت، پاداش 

جبران خدمت، اجرت
remunerative

پرسود، پول ساز، نان و آب دار؛ با حقوق مکفی 
remunerative capital

سرمایه سودساز، سرمایه پول ساز 
remutualization
بازگشت به حالت تعاونی، تبدیل مجدد به تعاونی
rename

تغییر نام دادن 
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renationalization
ملی شدن مجدد، ملی سازی دوباره 

render judgement
حکم کردن، اجرای حکم

render justice
اجرا کردن عدالت؛ اجرای عدالت

render service 
خدمت کــردن، ارائه کردن خدمت، عرضه کردن 

خدمات، خدمت رسانی
render void

باطل کردن )شرط(
renege = renegue

خلف وعده کردن، نقض قول کردن 
renegotiation

مذاکره مجدد 
renew

تجدید کردن، تمدید کردن؛ تعویض کردن؛ از سر 
گرفتن 

renewable
تجدید شــونده، قابل تجدیــد، تجدیدپذیر؛ قابل 

تمدید 
renewable concession

امتیاز قابل تجدید، امتیاز قابل تمدید
renewable credit

اعتبار قابل تمدید 
renewable energy

انرژی تجدیدپذیر، انرژی تجدیدشونده
renewable resources

منابع تجدیدشونده، منابع تجدیدپذیر 
renew a contract

تمدید یا تجدید قرارداد 
renewal

تمدیــد، تجدید؛ نوســازی، بازســازی؛ تبدیل به 
احسن کردن؛ ازسرگیری 

renewal fund

وجه تبدیل به احسن 
renewal of lease

تمدید اجاره )خود به خود(، تمدید قرارداد اجاره
renewal premium

قسط تمدید بیمه 
renouncement

اعالم انصراف؛ انصراف، کناره گیری 
renounciation

چشم پوشی، اغماض؛ کناره گیری، انصراف
renovation

بازسازی، نوسازی، تعمیر اساسی؛ تعمیرات اساسی 
]در جمع[

renowned
شناخته شده، مشهور، پرآوازه، نامدار، شهیر، نامی، 

اسم و رسم دار
rent

اجاره بهــا، بهره مالکانه، اجــاره؛ درآمد باد آورده، 
فزونه خواهی، رانت؛ اجاره کردن

rental
اجــاره بها، نرخ اجــاره بها؛ اجــاره ای، کرایه ای، 

استیجاری؛ مورد اجاره 
rental agreement

قرارداد اجاره، اجاره نامه، اجاره نامچه 
rental contract 

قرارداد اجاره بها
rental housing

مسکن اجاره ای 
rental period

مدت اجاره 
rental rate

نرخ اجاره، نرخ درآمد ملکی و اجاره 
rental residence

سکونت استیجاری
rental social housing

مسکن اجتماعی استیجاری 
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rental tax
مالیات بر اجاره مستغالت، مالیات مستغالت 

rental value = letting value
ارزش استیجاری، ارزش اجاره ای؛ اجرت المثل ]در 

مورد ملک[ 
rental value of the premises

اجاره بهای ملک، ارزش استیجاری ملک 
rent-charge

وجه االجاره، پول کرایه؛ اجاره بها 
rent collector

مأمور وصول اجاره ها 
rent contract

اجاره نامه، اجاره نامچه، قرارداد اجاره
rent control

نظــارت بر اجــاره بها، تثبیت اجــاره بها؛ کنترل 
اجاره ها، حمایت از مستأجرین 

rent date
تاریخ سررسید اجاره 

rentee
مستأجر 

renter
مالک، موجر؛ دارنده قرضه دولتی؛ بهره بردار یک 

امتیاز، رانت خوار، ویژه خوار
rent-free

بدون اجاره بها، بی اجاره 
rent-free house

مسکن بدون اجاره بها؛ مسکن اجاره ای رایگان
rentierism

رانت خــواری،  فزونه جویــی،  رانت خواهــی، 
اقتصــادی،  امتیازخواهــی  فزونه خواهــی، 

ویژه خواهی
rentierism policy

سیاســت رانت خواهی، سیاســت امتیــاز طلبی 
اقتصادی، سیاست ویژه خواری اقتصادی

rentier = rent-seeker
رانت خــواه، رانت طلــب، فزونه خــواه، فزونه جو، 

ویژه خوار، ویژه خواه
rentier state

دولت رانتی، دولت رانت جو، دولت رانت خواه 
rent in arrears 

اجاره بهای عقب افتاده 
rent income = rental income

درآمد حاصل از اجاره 
renting

مال االجاره، کرایه، اجاره بها 
rent insurance

بیمه اجاره نامه 
rent money

اجاره بها، کرایه خانه 
rent proper

اجرت المسمی ]حقوق[
rent-rebate

تخفیف اجاره 
rent-receipt 

رسید اجاره بها 
rent restriction

محدودیت اجاره بها
rent roll

صورت اسامی مستأجرین؛ فهرست اجاره بها 
rent securities 

اوراق بهادار اجاره، صکوک اجاره، اوراق صکوک 
اجاره

rent-seeker
ویژه خوار، افزونه خواه، رانت خوار، رانت جو

rent-seeking
رانت خــواری،  افزونه خواهــی،  ویژه خــواری، 

رانت جویی، امتیازخواهی اقتصادی
rent service

اجاره بها 
rent tenure = rental possession 

تصرف اجاره ای، تصرف استیجاری
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rent-to-buy scheme
طرح اجاره به شرط خرید 

renunciation
اعالم انصراف، انصراف؛ کناره گیری، چشم پوشی، 
روگردانی، واگذاری، ترک ادعا؛ اعراض )از حق( 
renunciation of nationality = 
renunciation of citizenship 

ترک تابعیت 
renunciation of rights

چشم پوشــی از حق، نادیده گرفتن حق و حقوق، 
زیر پا گذاشتن حقوق 

reopening
بازگشایی، گشــایش مجدد؛  بازگشــایی کردن؛ 

دوباره به جریان انداختن، ازسرگیری
reopening clause

شرط تجدید مذاکره 
reorder

سفارش مجدد دادن، از نو درخواست کردن؛ جاها 
را عوض کردن، آرایش تازه دادن، بازچینی 

reorganization
تجدید ســازمان، تجدید ســاختار )ســازمانی(؛ 

بازسازی سازمان
repacking

بسته بندی مجدد
repairable

قابل تعمیر، قابل مرمت، قابل اصالح
repair and maintenance

تعمیر و نگهداری، تعمیر و نگهداشت 
reparable

جبران پذیر، اصالح پذیر، قابل جبران
reparation

تاوان، خســارت، جبران مافــات؛ اصالح، مرمت؛ 
غرامت، جبران خسارت 

reparations repudiation
امتناع از پرداخت غرامات 

reparian rights

حقوق مالکیتی حریم رودخانه ها و انهار 
repartition of inheritance

تقسیم ترکه 
repatriation

بازگشــت به میهن؛ بازگشــت به تابعیت قبلی؛ 
بازگشــت از تبعید، بازگرداندن به کشور خود؛ 

عودت، بازگردانی )مهاجر یا پناهنده(
repay

بازپرداخت؛ بازپرداخت کردن 
repayability

قابلیت وصول، قابلیت بازپرداخت
repayment

بازپرداخت 
repayment of credits

وصول وجه اعتبارات 
repayment of shares

بازپرداخت سهام 
repayment rate

نرخ بازپرداخت، میزان بازپرداخت 
repay the loan 

بازپرداخت کردن وام 
repeal of agreement

فسخ قرارداد
repentance

پشیمانی، ندامت، توبه، استغفار 
repentant

پشیمان، نادم، توبه کار 
repercussion

بازتاب، انعکاس؛ نتیجه، عاقبت 
repetition

تکرار، بازگویی
repetitive 

تکراری، مکرر؛ یکنواخت، مستمر 
replace

عوض کردن، جایگزین کردن، جانشــین کردن، 
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تعویض کردن؛ جایگزین شــدن؛ جای کسی یا 
چیزی را گرفتن

replaceable
قابل جایگزینی، قابل تعویض، قابل عوض کردن
replaceable property 

اموال مثلی 
replacement

جایگزینی، تعویض، جانشینی، جایگزین سازی
replacement cost

هزینه جایگزینی، هزینه تعویض
replacement cost depreciation

استهالک مبتنی بر هزینه جایگزینی
replacement demand

تقاضای جانشــینی، تقاضای جایگزینی، تقاضای 
تعویض 

replacement investment
سرمایه گذاری تعویض، سرمایه گذاری جایگزینی

replacement method
قاعده تعویض، روش جایگزینی، طریقه جانشینی 
replacement rate 

نرخ جایگزینی، نرخ جانشینی
replacement ratio

ضریب تعویض، نسبت جایگزینی
replacement time
مهلت تعویض یا جایگزینی؛ مهلت تدارک مجدد 
replant

دوباره کاشتن، غرس دوباره
replanting

کاشت مجدد، بازکاشت 
replenish 

ترمیم کردن موجودی ]حساب یا اجناس[
replenishment

ترمیــم یا تکمیل موجودی ]حســاب یا اجناس[؛ 
تکمیل موجودی انبار

repletion

انباشتگی، پری؛ پر بودن 
replevin

رفع توقیف به قیــد کفالت؛ قرار تأمین دادن؛ قید 
تأمین؛ دعوی اعاده مالکیــت )اموال منقول(؛ 

رفع تصرف عدوانی 
replevy 

رفع توقیــف، رد کردن مال غصبــی به صاحب 
اصلی آن

replica
المثنی، کپی، نسخه بدل 

replicability 
قابلیت تکرار، تکرارپذیری 

replicable
قابل الگو برداری، تکرار پذیر، قابل تکرار 

replicate
تکرار، الگوبرداری؛ کپی کردن، همتا سازی کردن، 

تکثیر کردن
replication

همانندســازی، تولید مثل؛ المثنی ســازی، تکثیر، 
تکرار؛ دوباره کاری، موازی کاری

reply
جواب، پاسخ؛ جواب دادن، پاسخ دادن؛ جوابیه

report
گــزارش؛ گزارش تهیــه کردن؛ اعــالم کردن؛ 

گزارش دادن؛ لو دادن؛ شکایت کردن 
report card

کارنامه، گزارش تحصیلی 
reportedly

بنابر گزارش های رســیده، طبــق اطالع، به قرار 
مسموع 

reporter
گزارش دهنده، گزارشگر، خبرنگار، مخبر 

report form = reporting form
فرم گزارش، برگه گزارش

reporting
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تنظیم  ارائه گزارش؛ گزارش گیری؛  گزارش دهی، 
گزارش؛ گزارش گری؛ گزارش نویسی

report of survey = survey report
گزارش کارشناسی 

report of the auditors
گزارش حساب رسان، گزارش حسابرسی

report of the board
گزارش هیأت مدیره 

report of the inspector = inspec-
tor’s report

گزارش بازرس 
report to

مسئول بودن در برابِر، کار کردن زیر نظِر
repossession

ضبط کاالی اقســاطی توسط فروشــنده؛ احراز 
مجدد تملک، اعاده تصرف

represent
نمایندگی داشــتن، معرف بــودن؛ مظهر بودن، 
نمایانگــر بودن؛ وکالت داشــتن؛ نمایندگی بر 
عهده داشتن؛ نشانگر چیزی بودن؛ به نمایندگی 

از سوی کسی یا چیزی عمل کردن 
representation
نیابت، نمایندگی؛ حضور؛ بازنمایی، بازنمود، تجلی
representation by proxy

حضور توکیلی، حضور وکالتی، حضور نیابتی
representative

نماینده، معرف؛ نشان دهنده، بیانگر؛ نایب ]حقوق[؛ 
متشکل از نمایندگان 

representative abroad
نماینده در خارج از کشور 

representative body
هیأت نمایندگی، گروه نمایندگی 

representative democracy
مردم ســاالری پارلمانی، مردم ســاالری از طریق 
انتخاب نمایندگان یا منتخبین مردم، دموکراسی 

پارلمانی، مردم ساالری مستقیم
representative firm

مؤسسه اقتصادی نمونه 
representative goods

نمونه کاال، کاالی معرف 
representative government

حکومت پارلمانی 
representative members

نمایندگان اعضا 
representative money

نقدینگی اسمی 
representative organization

سازمان نماینده، سازمان منتخب 
representative right

حق نمایندگی، حق وکالت )از سوی موکل( 
representative sample

نمونه معرف
representatives general body

مجمع عمومی نمایندگان 
representatives’ meeting

نشست نمایندگان، مجمع نمایندگان 
representative traits 

ویژگی های بارز نوعی، صفات نمونه
represented by

به نمایندگی، به نیابت از سوی 
represented by shares

به صورت سهام درآمده 
repressed

سرکوب شده، سرخورده 
repression

سرکوب، سرکوبی، فرو خواباندن، اختناق 
repressive

بازدارنده، سرکوب  سرکوب گر، ســرکوب کننده؛ 
گرانه 

repressiveness 
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سرکوب گری؛ اختناق، سرکوب
repressive policy

سیاست سرکوب و اختناق 
repressive tax

مالیات بازدارنده 
reprieve

تعلیق حکم، تعویق مجازات؛ حکم تعویق؛ تعلیق 
مجازات، لغو حکم 

reprimand
توبیخ، مؤاخذه، تنبیه، سرزنش، بازخواست، توبیخ 

کردن، مؤاخذه کردن، بازخواست کردن 
reprimandable

قابل توبیخ، قابل بازخواست 
reproach

توبیخ )رسمی(، مؤاخذه 
reproduce

بازتولید، تکثیر کردن؛ تولید مثل کردن، بازآفرینی 
reproducibility = replicability
تکرار پذیری، قابلیت تکرار، قابلیت نسخه برداری 
reproduction

تکثیر، تولید مثل؛ بازتولید، تولید مجدد، بازآفرینی؛ 
زاد و ولد

reproduction rate
نرخ زاد و ولد، آهنگ تولید مثل 

republic
جمهوری، حکومت جمهوری 

republican
جمهوری خواه، عضو حزب جمهوری خواه 

republican party
حزب جمهوری خواه 

repudiation
نکــول، عــدم قبول، امتنــاع از پرداخــت دین؛ 
استنکاف، انکار؛ رد، طرد، اعراض، عدم پذیرش 
repudiation of signature 

تکذیب امضا 

repulsion
بیزاری، دفع، پس زدن 

repurchase
بازخرید از مشتری، بازخرید مبیع توسط فروشنده 
repurchase agreement 

عقد متضمن حق بازخرید
repurchase clause 

شرط بازخرید مبیع توسط فروشنده 
repurchase obligation

تعهد خرید مجدد 
repurchasing

بازخرید کاالی فروخته شده 
reputation

حسن شهرت، خوش نامی؛ شــهرت، اعتبار، آوازه، 
نام؛ وجهه 

reputation monopoly
انحصار خوش نامی، انحصار اشــتهار؛ تنها مارک 

معروف 
reputed

نامی، معروف، مشهور؛ مفروض 
reputed owner

مالک اعتباری، مالک ظاهری، مالک مفروض 
reputed ownership 

مالکیت عرفی یا اعتباری، مالکیت مفروض 
request 

بنا به درخواســِت، به درخواسِت ]با حروف اضافه 
at the در ابتدا[؛ درخواســت، مطالبه، تقاضا؛ 
درخواست کردن، تقاضا کردن، خواستار شدن؛ 

استدعا کردن
request assistance

درخواست مساعدت )کردن(
requested

خواسته شده، درخواست شده، تقاضا شده
request for asylum 

درخواست پناهندگی
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request for bail 
تقاضای آزادی به قید کفالت کردن 

request for bid = request for 
tender

درخواست )برگزاری( مناقصه یا مزایده
request for confirmation = apply 
for confirmation

درخواست تأییدیه
request for dismissal

درخواست عزل، درخواست برکناری 
request for election

درخواست برگزاری انتخابات 
request for general meeting

درخواست برگزاری مجمع عمومی
request for information

استعالم بها
request for investigation

درخواست تحقیق و تفحص، تقاضای بازرسی
request for perusal

درخواست بررسی مدارک 
request for revocation

درخواست لغو 
requests-book

دفتر ثبت عرض حال یا دعاوی 
requiem
مجلس یادبود، مجلس فاتحه خوانی، مجلس ختم
required 
ضروری، الزم، خواسته شده، مورد نیاز، درخواستی
required articles

اقالم مورد نیاز 
required deposit balance

مانده ضروری سپرده 
required information

اطالعات درخواستی، اطالعات مورد نیاز 
required reserves

ذخایر قانونی، اندوخته های ضروری، ذخایر مورد 
نیاز 

required time
زمان مورد نیاز، مدت زمان الزم 

requirement
خواســته، درخواســت؛ مقرره، الزمــه، مقتضی؛ 

مقتضیات، شرایط الزم، الزامات ]در جمع[ 
requirement of contract

مقتضای قرارداد یا عقد 
requirements

الزامات، نیازمندی ها، ملزومات، نیازها، مقتضیات؛ 
شرایط، شرایط الزم

requirements for establishment
شرایط الزم برای تأسیس، شرایط تأسیس، شرایط 

تشکیل 
requirements of eligibility

شرایط احراز صالحیت 
requirements set forth

الزامات مطروحه، شرایط مطرح شده
requisite

الزم، ضروری، بایســته، الزمه؛ لوازم، ضروریات 
]در جمع[ 

requisites of budgeting
الزامات بودجه بندی، شرایط بودجه گذاری 

requisition
تقاضا، درخواست، مورد تقاضا؛ تقاضانامه

requisition of property 
مصادره اموال )توسط دولت(

requital
پاداش، جبران، تالفی 

re-registration
ثبت مجدد، ثبت نام مجدد، نام نویسی مجدد

resale 
فروش مجدد، دوباره فروشی، بازفروش 

resale price maintenance 



802  rescaling

حفظ قیمت فروش مجدد 
rescaling

رتبه بندی مجدد 
reschedling

اســتمهال، تغییر برنامه )تنظیمی(، تعویق، عقب 
اندازی؛ تغییر زمان برنامه، تغییر زمان جدول

reschedule
به وقت دیگر موکول کردن؛ زمان برنامه را عوض 
کردن؛ اســتمهال کردن؛ تغییر جدول پرداخت؛ 

تغییر زمان برنامه
rescheduling of debts

تمدید مهلت بازپرداخت دیون، اســتمهال دیون، 
تعویق دیون 

rescript
نسخه دوم سند 

rescue and relief
عملیات امداد و نجات 

rescuer
نجات دهنده، امدادگر 

reseal
مهر مجدد؛ مهر مجدد زدن

research
تحقیق، پژوهش، تحقیقات، بررســی؛ تحقیقاتی، 
پژوهشی؛ تحقیق کردن، پژوهش کردن؛ مورد 

تحقیق قرار دادن 
research and development hub

قطب تحقیق و توسعه 
research and development insti-
tutes

مؤسسات تحقیق و توسعه
research and development man-
agement

مدیریت تحقیق و توسعه
research and development (R&D 
/ R and D)

تحقیق و توسعه 
research and educational institu-
tions

نهادهای پژوهشی و آموزشی، مؤسسات تحقیقاتی 
و آموزشی

research assistant 
دستیار پژوهشی 

research association
انجمن پژوهشی

research center
پژوهشکده مرکز پژوهش، مرکز تحقیقات، مرکز 

پژوهش ها
research center for cooperatives

مرکز پژوهش های تعاونی
research centers

مراکز پژوهشی، مراکز تحقیقاتی، مراکز تحقیق؛ 
پژوهشکده ها

research efforts 
تالش هــای پژوهشــی، اقدامــات پژوهشــی، 

تالش های تحقیقاتی
researcher

پژوهشگر، محقق 
researchers community 

جامعه پژوهشگران و محققان 
research findings

یافته های  پژوهش؛  یافته های  تحقیق،  یافته های 
پژوهشی 

research initiative
طرح پژوهشی

research institute
مؤسسه تحقیقاتی، مؤسسه پژوهشی

Research Institute of Forests and 
Rangelands 

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
research in the field = field re-
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search
پژوهش عملی، پژوهش میدانی، تحقیقات میدانی 
research method 

روش تحقیق، روش پژوهش
research methodology 

روش شناسی تحقیق، روش تحقیق 
research misconduct 

جعل علمی، جعل پژوهش یا پایان نامه 
research on cooperatives = coop-
eratives’ research 

تحقیقات تعاون، پژوهش های تعاونی
research park

پارک تحقیقاتی، پارک پژوهشی
research project

پروژه تحقیقی، پروژه پژوهشی
research proposal 

طرح پیشــنهادی تحقیق، طــرح تحقیق، طرح 
پژوهشی، پروپوزال )تحقیق(

research protocol
تفاهم نامه پژوهشی، توافق نامه تحقیقاتی 

research report 
گزارش تحقیق

research seminar 
سمینار پژوهشی 

research studies 
تحقیقات، مطالعات تحقیقی، پژوهش ها

resell
بازفروش، دوباره فروختن، فروش مجدد 

reservation
شــرط خاص، قید ویژه، مشــروط؛ حقی را برای 
خود محفوظ داشــتن؛ قید و شــرط، احتیاط، 

محافظه کاری؛ حفاظت؛ قرارگاه 
reservation demand

تقاضای مشروط 
reservation price 

قیمت پایه، حداقل قیمت ]در حراج[ 
reservation wage

دستمزد مشروط 
reserve

اندوختــه، ذخیره؛ پشــتوانه؛ عضــو علی البدل؛ 
کتمان حقیقــت؛ قید و شــرط؛ ذخیره کردن، 
کنار گذاشــتن؛ رزرو کــردن، اختصاص دادن؛ 

اندوخته ها، ذخایر ]در جمع[
reserve account

حساب ذخیره 
reserve assets

دارایی های اندوخته 
reserve balance

مانده اندوخته
reserve bank

بانک ذخیره، بانک اندوخته، بانک مرکزی 
Reserve Bank

رزرو بانک؛ بانک فدرال رزرو ]ایاالت متحده[ 
reserve base

پایه اندوخته، مبنای اندوخته
reserve capital
سرمایه اندوخته، سرمایه ذخیره، سرمایه احتیاطی
reserve currency

ارز ذخیره، پول اندوخته
reserved

ذخیره شده، رزرو شده؛ محفوظ، حفاظت شده؛ آدم 
خوددار، خویشتن دار، نجوش 

reserve deficiency
کمبود پشتوانه، کمبود ذخیره 

reserve deposit
سپرده، سپرده پشتوانه 

reservedly
بااحتیاط، بامالحظه کاری، محتاطانه 

reservedness
مالحظه کاری، خویشتن داری، توداری 
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reserved surplus
مازاد اندوخته، اضافه ذخیره، مازاد احتیاطی

reserve for bad debts
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 

reserve for depreciation
ذخیره استهالک، ذخیره استهالکی 

reserve for future
پس انداز آتــی، ذخیره برای آتی، ذخیره احتیاطی، 

ذخیره آتیه
reserve fund
صندوق ذخیره؛ سرمایه احتیاطی، وجه احتیاطی 

reserve funds
وجوده ذخیره شده، وجوه احتیاطی

reserve of approval
شرط گواهی و تصدیق

reserve of foreign exchange
اندوخته ارزی، ذخیره ارزی 

reserve of right 
محفوظ داشتن حق 

reserve price
قیمت پایــه، حداقل قیمت، بهــای کمینه، کف 

قیمت 
reserve requirement

ذخیره ضروری، مانده اندوخته ضروری 
reserves

ذخایر، اندوخته ها 
reserve split up

دعوت بازخرید سهام به وسیله ناشر آن 
reserve stock

ذخیره احتیاطی کاال
reserve transaction

داد و ستد احتیاطی 
resettlement

اســکان، کوچ؛ باز اســکان؛ قرار مجــدد؛ اعاده، 
بازگشت؛ بازتوانی، اصالح؛ اسکان مجدد؛ تغییر 

محل سکونت یا اسکان
resettlement program

برنامه اســکان، برنامه باز اسکان؛ برنامه اصالح 
مجرمان؛ برنامه تغییر محل سکونت

reshuffle
جــا به جایی مجــدد، جا به جایــی اعضا؛ ترمیم 

)کابینه(
residence

اقامت، اقامتگاه 
residence permit

جواز اقامت، پروانه اقامت 
residency 

اقامتگاه رسمی 
resident

مقیم، ساکن، اهل
resident account

حساب مقیم 
resident alien

خارجی مقیم یک کشور 
resident directors

مدیران مقیم 
resident engineer

مهندس مقیم، ناظر مقیم 
residential

مسکونی، اقامتی؛ شبانه روزی ]دوره آموزشی[ 
residential area 

منطقه مسکونی
residential buildings

ساختمان های مسکونی، ابنیه مسکونی 
residential neighborhood

محله مسکونی، منطقه مسکونی
residential plots of lands

اراضی مسکونی، قطعات اراضی مسکونی
residential property

ملک مسکونی 
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residential structures
سازه های مسکونی، ساختمان های مسکونی

residents
اهالی، سکنه، ساکنین؛ افراد مقیم 

residents’ association
انجمن محلی 

residual
باقی مانده، ته مانده، پسمانده، پسماند، تفاله

residual cost
هزینه ته مانده، ارزش دفتری مستهلک شده 

residual estate
مانده ماترک 

residual property
اموال باقی مانده 

residuary
باقی مانده؛ باقی مانده امالک، باقی مانده ماترک 

residuary estate
باقی مانده ماترک، امالک یا دارایی باقی مانده

residuary legatee
باقی مانده ماترک

residue
باقی مانده، پســمانده؛ ماترک ]حقوقی[، پسماند؛ 

پسماندها ]در جمع[
resign

انصراف )از عضویت(، اســتعفا دادن، کناره گیری 
کردن؛ واگذار کردن، تفویض کردن

resignation
استعفا، استعفانامه؛ کناره گیری؛ واگذاری، اعراض؛ 

تسلیم، رضا
resignation approval

تأیید اســتعفا، تأیید درخواست استعفا، موافقت با 
استعفا

resignation of a board member 
اســتعفای عضو هیأت مدیــره، کناره گیری عضو 

هیأت مدیره

resignation record
سابقه استعفا

resigned
مستعفی؛ حاکی از تسلیم و رضا

resilience
انعطاف پذیری، بهبودپذیری، تاب آوری

resilience economy 
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تاب آور 

resilience of economy 
تاب آوری اقتصاد

resilient 
تاب آور، مقاوم، انعطاف پذیر

resilient economy 
اقتصاد مقاوم، اقتصاد تاب آور

resilient market 
بازار انعطاف پذیر، بازار رونق پذیر، بازار بهبود پذیر؛ 

بازار مقاوم، بازار تاب آور
resistance

مقاومــت، پایداری؛ عــدم اســتقبال، مخالفت؛ 
ایستادگی، پایداری

resistance economy = resilient 
economy = resistive economy

اقتصاد مقاومتی 
resistance force

نیروی مقاومت 
resistance movement

جنبش مقاومت، نهضت مقاومت 
resistance to change

مقاومت در برابر تغییر، مخالفت با تغییر، مقاومت 
در برابر پذیرش تغییر 

reskilling
بازآموزی مهارت 

resold
بازفروش شده 

resolution
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مصوبــه، قطعنامه؛ تصمیم مجمــع؛ قصد، اراده، 
تصمیم؛ قــرار، رأی، حکم؛ وضــوح، تفکیک 

پذیری ]رایانه[
resolution by a majority of votes

تصمیم با اکثریت آرا
resolutions of general meeting

مصوبات مجمع عمومی 
resolutions passed 

مصوبات، تصمیمات 
resolutory clause= resolutory 
condition

شرط الغایی ]در قراردادها[، شرط فسخ 
resolutory right

حق فسخ 
resolve

مقرر کردن، تصویب کــردن؛ حل کردن، حل و 
فصل کــردن؛ برطرف کــردن؛ تصمیم گیری 

کردن، مقرر داشتن
resolved

مقرره، مقرر؛ حل و فصل شده 
resolving of litigations

حل و فصل دعاوی 
resort

راه چاره، توســل؛ متوسل شــدن، توسل جستن؛ 
مراجعــه کــردن، رجــوع کــردن؛ تفرجگاه، 

تفریحگاه؛ اقامتگاه، استراحتگاه 
resort to arbitration 

رجوع کردن به داوری، توسل به داوری
resource

منبع، مرجع؛ امکانات، منابع ]در جمع[
resource allocation = resource 
appropration = resource allo-
ment

تخصیص منابع
resource and environmental 

management
مدیریت منابع و محیط زیست 

resource availability 
در دســترس بودن منابع، موجود بــودن منابع و 

امکانات 
resource conservation

حفاظت از منابع )طبیعــی(، حفاظت منابع، حفظ 
ذخایر، حفظ منابع

resource dependence
وابستگی به منابع، اتکا به منابع 

resource-driven
منبع گرا، متکی به منابع

resource exploitation model 
الگوی بهره برداری از منابع 

resource flexibility
انعطاف پذیری منابع 

resourceful
با تدبیر، مدبر، با درایت؛ راهگشــا؛ غنی، سرشار 

)از منابع(
resourcefully

با کمال درایت، با تدبیر تمام 
resourceful manager

مدیر مدبر
resource gap
شکاف منابع، خأل منابع؛ تفاوت منابع و امکانات

resource management
مدیریت منابع 

resource management committee
کمیته مدیریت منابع 

resource misallocation
سوء تخصیص منابع، تخصیص نادرست منابع

resource-oriented planning 
برنامه ریزی منابع گرا 

resource person 
شخص مرجع، فرد مرجع 
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resource pooling
تجمیع منابع و امکانات، یک کاسه کردن منابع و 

امکانات، بسیج منابع
resource-poor

کم بضاعــت، بی بضاعت، فاقد منابــع و امکانات 
کافی

resource reallocation
بازتخصیص منابع، تخصیص مجدد منابع

resources
منابع، امکانات؛ تدابیر، ابتکارات ]رسمی[

resources available
منابع موجود، امکانات در دسترس

resourcing
تأمین منابع؛ تأمین کردن منابع؛ تهیه منابع

respect 
احترام، عزت، ادب؛ مالحظه، توجه؛ جنبه، لحاظ، 
حیث؛ احترام گذاشتن، محترم شمردن؛ رعایت 

کردن، مراعات کردن، در نظر گرفتن 
respectability

حرمت، احترام؛ حیثیت، اعتبار، حسن شهرت 
respectable

قابل احترام؛ مناسب، درخور 
respect for human rights

احترام به حقوق بشر، رعایت حقوق بشر
respect for others
رعایت دیگران را کردن، احترام دیگران را داشتن
respectful 

مؤدبانه، حاکی از ادب و احترام
respectfully

بااحترام، احترامًا، به نشانه احترام 
respecting consumers’ rights

رعایت حقوق مصرف کنندگان 
respective

مربوط، ذی ربط، خاص خود، مربوطه؛ متبوع
respective country

کشور متبوع 
respective goverment

دولت متبوع
respectively

به ترتیب، بر حسب تربیت
respond 

پاســخ دادن، واکنش نشان دادن؛ پاسخ، واکنش، 
جواب

respondent 
پاسخگو؛ پاسخ دهنده؛ خوانده ]حقوق[

response 
پاسخ، جواب، واکنش، عکس العمل 

response rate
میزان پاسخگویی، نرخ پاسخگویی

responsibilities and obligations
مسئولیت ها و تعهدات 

responsibility
مسئولیت، مسئولیت پذیری 

responsibility areas
حوزه های مسئولیت

responsibility law
قانون مسئولیت 

responsible
مسئول، عهده دار، مسئولیت پذیر، پاسخگو، مکلف
responsible authority

مقام مسئول
responsible autonomy

خودگردانی مســئوالنه، استقالل عمل مسئوالنه، 
خودمختاری مسئوالنه

responsible body 
گروه مســئول، هیأت مســئول، سازمان مسئول، 

نهاد مسئول
responsible tourism 

گردشگری مسئوالنه 
responsibly
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مسئوالنه، با مسئولیت تمام
responsive

پذیرا، حســاس؛ تأثیــر پذیــر؛ جواب دهنده به، 
پاسخگو بودن به

responsiveness
تفاهم؛ حساســیت متقابل؛ پاسخگو بودن، پاسخ 

دهی
responsiveness to members

پاســخگویی به اعضا، پاســخگو بودن در مقابل 
اعضا 

rest
بقیه، باقی مانده؛ استراحت، آرامش، سکون

rest area = service area
استراحتگاه بین راهی 

restart 
شروع دوباره؛ از نو شروع کردن، آغازی نو

restatement
طرح مجدد؛ بیان مجدد، بازگویی

restatement of the law
آخرین تفسیرها از قانون 

rest home = rest house
آسایشگاه، استراحتگاه؛ خانه سالمندان 

resting order
سفارش راکد 

restitution
رد، استرداد؛ اعاده؛ جبران )خسارت(، جبران مافات 
restitution of prestige

اعاده حیثیت 
restitution order

قرار اعاده مال
restock 

ترمیم کردن موجودی ]کاال[
rest on

بستگی داشتن به، منوط بودن به 
restoration

اعاده، ابقا؛ استقرار مجدد؛ تعمیر و مرمت؛ استرداد، 
احیا، بازسازی؛ بازگرداندن به وضع قبل

restoration of democracy
اعاده دموکراسی 

restoration of forests
احیای جنگل ها

restoration of nationality 
اعاده تابعیت 

restoration of order
اعاده نظم 

restoration of property 
اعاده تصرف

restoration premium
حق بیمه اولیه، حق بیمه تجدیدی 

restore 
مسترد داشــتن، به حالت اول برگرداندن؛ تعمیر 
کردن، ترمیم کردن، بازســازی کــردن؛ احیا 

کردن
restoring public rights

اعاده حقوق عامه 
rest period

زمان فراغت، زمان آســایش، اوقات فراغت، دوره 
فراغت

restrain
محدود کــردن، منع کردن؛ باز داشــتن، توقیف 

کردن 
restraining 
محدود کننده، بازدارنده، مهار کننده، منع کننده 

restraining forces
نیروهای بازدارنده 

restraining order 
قرار منع )موقت( 

restraining statute
قانون محدود کننده قانون دیگر 

restraint of trade



 result in 809

منع نامحــدود تجارت یکی از طرفیــن قرارداد، 
تحدید داد و ستد 

restraint of usury
ممنوعیت ربا، منع ربا 

restraints 
محدودیت ها، قیود، موانع 

restrict
محدود کردن، مانع ایجاد کردن، حد قائل شدن، 

محدودیت قائل شدن
restricted

محدود، تحت نظارت؛ ممنوع، ممنوعه؛ محرمانه 
]سند[

restricted area
منطقه ممنوعه، منطقه محــدود، محدوده تحت 

نظارت 
restricted liability 

مسئولیت محدود 
restricted ownership 

مالکیت محدود 
restricting laws

قوانین محدود کننده 
restriction 

محدودیت، تحدید، قیــد، حدگذاری؛ مانع، قید و 
بند

restriction of capital flow
محدودیت انتقال سرمایه 

restriction of imports
محدودیت واردات 

restriction of membership
محدودیت عضویت، محدودیت تعداد اعضا 

restriction of movement 
حصر، محدودیت آزادی به حکم قانون

restriction of output
محدودیت مقدار تولید 

restrictions on importation

محدودیت واردات، وضع محدودیت بر واردات 
restrictions on voting right

محدودیت حق رأی 
restrictive

دست وپاگیر، بازدارنده، محدود کننده، تحدیدی
restrictive agreement

توافق محدود کننده 
restrictive endorsement

ظهرنویسی مشروط، پشت نویسی مقید 
restrictive measures

اقدامات محدود کننده
restrictive policy

سیاست محدود کننده
restrictive practices

کننده؛  محــدود  شــیوه های  بازدارنده،  اعمــال 
رویه های محــدود کننده، مقــررات تحدیدی 
]توافق غیــر عادالنه بین چند شــرکت برای 

محدود ساختن رقابت تجاری[
restructuring

تجدید سازمان، تجدید ساختار، بازسازی 
rest stop

پارکینگ کنار جاده، توقفگاه کنار جاده
rest with

به عهده کسی بودن، بر عهده کسی بودن
result

نتیجه، حاصــل، فایده، ثمره؛ نتایج، ثمرات، فواید 
]در جمع[

resultant
برآیند، حاصل، حاصل جمع، نتیجه کار 

result demonstration
نمایش نتیجه ای، نمایش نتیجه

result from
ناشی شدن از، ناشی از، بر اثر، منبعث از، منتج از
result in

منجر شدن به، موجب شدن، انجامیدن به
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result of voting 
نتیجه رأی گیری

result-oriented
نتیجه گرا 

results of inspection
نتایج بازرسی 

resume
ازسرگیری، از سرگرفتن؛ دوباره به دست آوردن 

reَsumeَ 
سوابق تحصیلی )و شغلی(

resume citizenship 
اعاده کردن تابعیت، اعاده تابعیت

resummons 
احضار مجدد

resumption
از سرگیری، تجدید، شروع دوباره 

resumption of negotiations 
از سرگیری مذاکرات 

resurgence
شیوع دوباره، رواج دوباره، از سرگیری

resurvey
کارشناسی مجدد 

retail 
کردن،  خرده فروشی  جزئی فروشی؛  خرده فروشی، 

به صورت خرده فروختن
retail banking

بانکداری شعبه ای 
retail consumer store

فروشگاه مصرف خرده فروشی 
retail cooperative

تعاونی خرده فروشی
retail co-ops

فروشــگاه های تعاونی خرده فروشی، تعاونی های 
خرده فروشی 

retail cost

بهای خرده فروشی، هزینه خرده فروشی
retail dealer = retailer

خرده فروش، مغازه دار
retail distribution

توزیع در سطح خرد، خرده توزیع، توزیع جزئی
retail distributor

خرده توزیع کننده، توزیع کننده جزئی
retailer

خرده فروش، مغازه دار، دکان دار
retailing 

خرده فروشی، جزئی فروشی
retail investor

خرده سرمایه گذار، سرمایه گذار جزء
retail market 

بازار خرده فروشی 
retail method of inventory

روش خرده فروشی در محاسبه موجودی ها 
retail network 

شبکه خرده فروشی
retail outel

بازار  فروشــگاه، مغــازه، دکان، خرده فروشــی؛ 
خرده فروشی

retail price
بهای خرده فروشی، قیمت خرده فروشی

retail price index
شاخص بهای خرده فروشی

retail price maintenance
تثبیــت قیمــت خرده فروشــی، حفــظ بهــای 

خرده فروشی
retail sales tax

مالیــات بــر فروش هــای جزئــی، مالیــات بر 
خرده فروشی، مالیات خرده فروشی

retail shelf
قفسه خرده فروشی

retail store



 retirement pay = retirement pension 811

خرده فروشی، مغازه خرده فروشی، مغازه، دکان
retail trade

خرد  خرد،  تجارت  جزئی فروشــی؛  خرده فروشی، 
فروشی، خرده تجارت

retain
حفظ کردن، نگهداشتن؛ وکیل گرفتن 

retained earning = retained 
profit

عواید توزیع نشده، سود توزیع نشده، سود انباشته، 
سود تقسیم نشده

retained surplus
سود مازاد انباشته

retainer
حق الزحمه، حق الوکاله؛ کارانه، کارمزد؛ حق العمل 
یا حق الوکاله دائمی؛ قرارداد استخدام وکیل یا 

مشاور 
retaining equity

سرمایه عضو نزد تعاونی، سرمایه سهمی عضو 
retaining fee

حق المشاوره، حق الوکاله 
retaliation

تالفــی، معامله به مثل، مقابله بــه مثل؛ جبران؛ 
قصاص 

retaliatory act
اقدام تالفی جویانه 

retardation
دیرکرد، تأخیر، تعویق؛ عقب ماندگی؛ عقب افتادگی 
retardation of title 

شرط حفظ مالکیت تا تأدیه کامل 
retardation on wages

کسور قانونی )از حقوق یا دستمزد(
retention

ضبط، نگهداری، حفظ، استمرار، ابقا؛ حبس، حق 
حبس ]حقوق[

retention money

وجه الضمان، سپرده حسن انجام کار 
retention of profit

انباشت سود 
retention of staff

حفظ کارکنان
retention period

دوره نگهداری 
retentions

منافع توزیع نشده، ســودهای انباشته، سودهای 
توزیع نشده 

rethinking
نو اندیشی؛ بازنگری؛ باز اندیشی، تجدیدنظر

retinue
خدم و حشم، مالزمان، همراهان 

retired members
اعضای بازنشسته 

retired = pensioner
بازنشسته 

retirement
بازنشستگی، تقاعد 

retirement act = retirement law
قانون بازنشستگی 

retirement age = retiring age = 
pension age

سن بازنشستگی، سن تقاعد
retirement allowance

حقوق بازنشســتگی، مقرری بازنشستگی، کمک 
معاش بازنشستگی

retirement annuity 
حقوق بازنشستگی، مستمری بازنشستگی 

retirement education 
آموزش بازنشستگی، آموزش دوران بازنشستگی

retirement pay = retirement pen-
sion

حقوق بازنشستگی، مستمری بازنشستگی
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retirement plan
طرح بازنشستگی

retirement profits
مزایای بازنشستگی

retiring
نزدیک به بازنشســتگی، در شــرف بازنشستگی؛ 

بازنشستگی؛ گوشه گیر، انزواطلب 
retiring members

اعضای در حال بازنشستگی
retiring partner

شریک کنار رفته، شریک منصرف
retraining

بازآموزی، آموزش مجدد
retreat rule 

قاعده عقب نشینی 
retrenchment

صرفه جویی در هزینه هــا، کاهش هزینه ها با کم 
کردن تعداد نیروها

retrial
تجدید محاکمه، اعاده دادرسی 

retrieval 
بازیابی؛ جبران، اصالح

retroaction
پس گیری، عدول، تکذیب 

retroactive
برگشت پذیر، عطف به ماسبق شونده؛ پس گستر، 
قهقرایی ]روان شناســی[؛ معطوف به ماســبق 

شدن 
retroactive law

قانون عطف به ماســبق، قانون مشمول عطف به 
ماسبق 

retrocession
پس دادن ملک فروخته شده؛ واگذاری حق، احاله 

حق به دیگری 
retrogression

واپس گرایــی؛ ســیر قهقرایــی، پس رفت، ترقی 

معکوس
retrogressive customer

مشتری ارزان پسند
retrospection

عطف به ماســبق کردن؛ واپس نگــری؛ نگاه به 
گذشته، بازنگری 

retrospective
ناظر به گذشــته، پس نگر، گذشته نگر، معطوف به 

گذشته؛ عطف به ماسبق شونده
retrospective decree

حکمی کــه عطف به ماســبق می شــود، حکم 
مشمول عطف به ماسبق 

return
بازده، برگشــتی؛ بازگشــت، مراجعت، اســترداد، 
اظهارنامــه  مرجوعــی،  کاالی  بازپرداخــت؛ 
)مالیاتــی(؛ پس دادن، باز گرداندن، برگشــت 

دادن، مرجوع کردن
returnable

قابل اعاده، قابل برگشــت، برگشــت پذیر؛ پس 
دادنی، پس گرفتنی 

returnable tax
مالیات قابل اعاده 

returned check
چک برگشتی 

returning officer
سرپرســت حوزه انتخابی، مســئول انتخابات )در 

حوزه انتخابی(؛ مأمور اعالم نتایج انتخابات 
return of capital = return on 
capital (ROC)

بازده سرمایه، بازگشت سرمایه
return of deposits

برگشت سپرده ها؛ بازده سپرده ها 
return of equity (ROE) = return 
on equity

بازده سرمایه ســهامداران،  بازده سهم الشــرکه، 
برگشــت سرمایه )ســهامداران(، بازده سرمایه 
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صاحبان سهام 
return of income

اظهارنامه درآمد 
return of loan

بازپرداخت کردن وام 
return of production cost

بازده هزینه تولید 
return of surplus

مازاد برگشتی 
return on asset

بازده دارایی 
return on capital

بازده سرمایه، بازگشت سرمایه
return on capital employed

بازده سرمایه به کار رفته 
return on investment

بازده سرمایه گذاری، بازده حاصل از سرمایه گذاری 
return on total assets

بازده کل دارایی 
return premium

حق بیمه برگشتی 
returns book

دفتر برگشتی ها، دفتر مرجوعات 
returns on sales

بازدهی های فروش، سود حاصل از فروش 
returns on scale

بازده های مقیاس 
returns to scale 

نسبت بازده به مقیاس 
return to capital ratio

نسبت بازده به سرمایه 
reunification

اتحاد دوباره، الحاق مجدد 
reunion

تجدید پیوند؛ تجدیــد دیدار؛ اجتماع، گردهم آیی؛ 

دورهمی
reusable

قابل مصرف مجدد، چند بار مصرف
revaluation

ترمیم ارزش پول؛ افزایش ارزش؛ ارزشیابی مجدد 
revaluation of assets

تقویت ارزش دارایی ها، افزایش ارزش دارایی ها
revealed preferences

ترجیحات مشهود 
revenue

درآمــد، عایدی، درآمد مالیاتــی؛ عایدی فروش؛ 
درآمد دولت ]رسمی[

revenue account
حساب دخل و خرج 

revenue bond
سند قرضه درآمد اختصاصی 

revenue claims
مطالبات مالی، دیون مالیاتی 

revenue court 
دیوان محاسبات 

revenue duties 
مالیات بر درآمد 

revenue expenditures
هزینه های جاری 

revenue farmer
کشاورز اجاره کار 

revenue office 
اداره مالیات 

revenue offsets
عوامل کاهنده درآمد، اقالم درآمدکاه 

revenue realization principle
اصل تحقق درآمد 

revenue reserves
اندوخته های درآمدی، ذخایر درآمدی 

revenues derived from the aliena-
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tion = alienation revenues
عواید ناشی از واگذاری 

revenue sharing
تسهیم دریافتی؛ مشارکت در سود

revenue sources
منابع درآمدی، منابع تأمین درآمد

revenue tax
مالیات درآمدی، مالیات بر درآمد

reversal learning 
یادگیری معکوس 

reversal of judgement
نقض حکم، فسخ رأی 

reversal of opinion
تغییر عقیده، تغییر نظر 

reverse
معکوس، خالف، برعکس؛ معکوس کردن؛ نقض 

کردن، لغو کردن، ابطال کردن ]حقوق[
reverse appraisal

ارزیابی معکوس
reverse discrimination

تبعیض مثبت 
reverse dumping

وارونــه؛  بازارشــکنی  وارونــه،  قیمت شــکنی 
گران فروشی 

reverse engineering
مهندسی معکوس

reverse income tax
مالیات بر درآمد منفی، مالیات بر درآمد معکوس

reverse split
تفکیک معکوس 

reverse takeover
ادغام معکوس؛ تصدی معکوس، تصاحب معکوس 
reverse yield gap

اختالف بازده در موقع شکست فعالیت 
reversing entry

ثبت معکوس
reversion

حق رجوع، حق استرداد از هبه، حق برگشت ملک 
به واگذارنده 

review
بررسی، بازنگری، مرور، تجدیدنظر؛ نشریه علمی، 

نشریه تخصصی، نشریه نقد و بررسی
review and comments 

بررسی و اظهار نظر
review board 

هیأت تجدیدنظر
reviewer

بررسی کننده، داور، منتقد 
review of literature = literature 
review

مــرور ادبیات، مطالعه ســابقه موضوع، بررســی 
پیشینه موضوع

revised
مورد بازنگری واقع شــده، بازنگری شده، اصالح 

شده، تجدیدنظر شده 
revised law

قانون بازنگری شده، قانون اصالح شده 
revised version

نســخه تجدیدنظر شده، نســخه بازنگری شده، 
نسخه اصالح شده 

revising committee 
کمیته تجدیدنظر 

revision
بازنگری، تجدیدنظر، اصالح، بازنگرش

revisionism
تجدیدنظرطلبی 

revisionist
تجدیدنظرطلب 

revitalization 
احیا، بازسازی، تجدید حیات، رونق بخشی، بهبود 
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revitalize 
باز احیا کردن، رونق بخشــیدن، روح تازه دمیدن، 

حیات دوباره بخشیدن، احیا کردن
revival

احیا، بازسازی، تجدید، نوســازی؛ اعاده اعتبار یا 
سندیت؛ رونق دوباره یافتن، جان دوباره گرفتن
revivalism

جنبش احیاگری 
revivalist

احیاگر، طرفدار جنبش احیاگری، احیاطلب
revive 

احیا کردن؛ احیا شــدن؛ رونق بخشــیدن؛ رونق 
گرفتن؛ جان دوباره گرفتن

revocable
ابطال پذیر، فسخ پذیر، قابل فسخ، قابل ابطال

revocable contract
قرارداد قابل فسخ؛ عقد جایز ]حقوق[

revocable credit
اعتبار قابل برگشت، اعتبار قابل فسخ 

revocable order
حکم قابل فسخ

revocation
ابطال، لغو، فسخ؛ رجوع 

revocation of approval
رد درخواست تصویب 

revocation of promise 
زیر قول زدن، قول و قرار را پس گرفتن، بدعهدی 

کردن
revocation of resolution

لغو مصوبه 
revocation of will

ابطال وصیت نامه 
revoke 

لغو کردن، فسخ کردن، ابطال کردن، کان لم یکن 
اعالم کردن 

revolution
انقالب، تحول ناگهانی، تغییر بنیادی 

revolutionary
انقالبی؛ بنیادی، ریشه ای

revolutionary changes
تغییرات انقالبی، تحوالت ناگهانی 

revolutionist
انقالبی، طرفدار انقالب؛ شورش طلب، شورشی 

revolutionization
متحول سازی، تحول اساسی ایجاد کردن

revolutionize
به  ایجاد کردن؛ دگرگون سازی؛  تحول اساســی 
کلی متحول ساختن، از این رو به آن رو کردن، 

زیر و رو کردن
revolutionsim 

انقالب خواهی، انقالب گرایی، انقالبی گری
revolving credit

اعتبار گــردان، اعتبار قابل تجدیــد، اعتبار قابل 
تمدید 

revolving fund
تنخواه گردان، وجوه در گردش

revolving fund scheme 
طرح تنخواه گردان 

revolving letter of credit
اعتبار اســنادی تجدیدپذیر، اعتبار اسنادی قابل 

تجدید 
revolving loan

وام چرخشی، وام گردان، وام در گردش
revolving loan fund

صندوق وام چرخشی 
reward

پاداش، جایزه؛ پاداش دادن، جایزه دادن
rewarder

جاعل ]در جعاله: حقوق[؛ پاداش دهنده
rewarding
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ارزشــمند، مفید؛ قانع کننده؛ مقــرون به صرفه؛ 
مغتنم؛ رضایت بخش

rewards to members
پاداش به اعضا 

reward system
نظام پاداش و تشویق 

rework
دوباره کاری؛ دوباره کاری کردن

rewritten copy
نسخه بازنویسی شده 

rhetoric
شعاری، گفتاری؛ لفاظی؛ اظهارات، الفاظ

rhetorically
در شعار، در حرف؛ زبانی 

rhetoric of protest 
زبان اعتراض 

ribbon development
توسعه کنار جاده ای، گسترش نواری ]شهرسازی[، 

گسترش طولی شهرهای جاده گذر 
rice farmers = rice-growers

شالی کاران، برنج کاران 
rice mill

آسیاب برنج، کارخانه برنج کوبی 
rice thresher

برنج کوب 
rich

ثروتمنــد، توانگر، غنی؛ پر بار، پــر مایه؛ مایه دار؛ 
اغنیا، توانگران ]با حرف اضافه the در ابتدا[

richness
پرمایگی، سرشاری، غنا؛ توانگری، دولتمندی 

rickshaw
سه چرخه مسافربری، درشــکه دستی مسافربری 

]در هند و پاکستان[
rider

تکمله، الحاقیه، مــاده اصالحی، ماده الحاقی )به 

الیحه یا سند(؛ سوارکار 
rift

شکاف، اختالف؛ نفاق 
rigged elections

انتخابات تقلبی 
rigging 

تقلب، دستکاری ]به ویژه در انتخابات[
rigging the market

دستکاری در بازار 
right 

حق، راســت، درســت، صحیح، صواب، شایسته، 
پســندیده؛ برحق، محق، ذی حق؛ مناسب؛ بی 
عیب و نقص؛ دست راست، سمت راست؛ حقوق 

]در جمع[
righteous

درستکار، متقی، پارسا، صالح، برحق، به جا؛ حق به 
جانب، موجه؛ عادالنه، درستکارانه

rightful
ذی حق، محق، مستحق، برحق؛ قانونی؛ منصفانه؛ 

عادالنه؛ موجه 
rightful claims

دعاوی حقه 
rightful government 

حکومت حقه 
rightful heir 

وارث قانونی، وارث برحق 
rightful judgement

قضاوت عادالنه 
rightfully

حقًا، به درستی، انصافًا، قانونًا
rightfulness

حقانیت، درستی، صداقت
rightful owner

مالک قانونی، مالک حقیقی
rightful parties
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ذوی الحقوق، طرف های ذی حق
rightism

راست گرایی، طرفداری از جناح راست 
rightist 

راست گرا، طرفدار جناح راست، دست راستی 
right man, right job

کار را به کاردان سپردن
right-minded 

درست اندیش، درستکار، صدیق
right of abode

حق اقامت، حق سکونت، اجازه اقامت 
right of action

حق اقامه دعوی
right of appeal

حق استیناف، حق فرجام خواهی 
right of assembly 

حق تجمع، حق برگزاری تجمعات
right of asylum 

حق پناهندگی 
right of cancellation

حق فسخ، خیار فسخ ]حقوق[؛ حق لغو
right of common 

حق انتفاع، حق ارتفاق؛ حق چرا ]دامداری[ 
right of demand

حق مطالبه 
right of easement

حق ارتفاقی، حق ارتفاق 
right of eminent domain 

حق دولت در تصاحب امــالک خصوصی جهت 
امور عام المنفعه 

right of entry
حق ورود، اجازه ورود 

right of equal access
حق دسترسی یکسان 

right of escheat

حق انتقال، حق واگذاری 
right of exploitation

حق انتفاع، حق بهره برداری 
right of free enterprise 

حق آزادی شغل و پیشه، حق انتخاب نوع کسب 
و کار

right off = straight off
بی معطلی، درجا، فی الفور، فی المجلس

right of gathering 
حق تجمع، حق گردهمایی، حق برگزاری تجمعات
right of inheritance 

حق االرث 
right of movement and residence

حق اقامت و عبور و مرور 
right of neutrality

حق بی طرفی 
right of nomination

حق تعیین، حق انتصاب
right of notice

حق ابالغ، حق اخطار 
right of occupation

حق تصرف، حق سکونت 
right of option

حق اختیار؛ حق خیار ]حقوق[؛ حق انتخاب
right of pass = right of way

حق العبور، حق عبور
right of pre-emption

حق شفعه ]حقوق[ 
right of priority

حق تقدم، اولویت؛ حق تقدم در پذیره نویسی
right of priority in subscription 

حق تقدم در پذیره نویسی
right of privacy

حق صیانت از حریم شــخصی، حق حفظ اسرار 
خصوصی، حق رعایت حریم خصوصی 
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right of property
حق مالکیت

right of prosecution
حق پی گرد، حق تعقیب )قضایی(

right of public meeting
حق اجتمــاع، حــق تجمــع و گردهمایی، حق 

برگزاری تجمعات
right of pursuit = right of perse-
cution

حق پی گرد، حق تعقیب؛ حق پی گیری
right of purveyance

حق تأمین آذوقه 
right of recovery

حق استرداد 
right of redemption

حق استرداد، حق بازپس گیری؛ حق بازخرید
right of representation

حق نمایندگی 
right of rescission

حق فسخ، خیار فسخ 
right of residente 

حق اقامت 
right of self-defence

حق دفاع از خود، دفاع مشروع 
right of seniority

حق ارشدیت، حق قدمت، حق پیش کسوتی
right of substitution

حق توکیل غیر 
right of succession

حق االرث، حق میراث 
right of support

حرمت ملک 
right of survivorship 

حق انتقال به بازمانده
right of taking water

حق الشرب
right of transfer = right of ces-
sion 

حق واگذاری، حق انتقال
right of trial

حق محاکمه 
right of use

حق بهره برداری، حق انتفاع
right of user

حق بهره بردار 
right of veto

حق وتو 
right of visit and search

حق بازرسی و تفتیش
right of way = right of entry

حق عبور، حق العبور، حق تقدم، حق ارتفاق
right of withdrawal

حق انصراف، حق رجوع
right quantity

به تعداد مناسب، تعداد مناسب
rights and duties of members

حقوق و وظایف اعضا 
rights and powers

حقوق و اختیارات 
rights issue

عرضه سهام با تخفیف؛ حق تقدم در خرید سهام 
جدید؛ انتشار حق تقدم

right size 
اندازه مناسب، اندازه صحیح، به اندازه مناسب، در 

حد مناسب
rightsizing 

)شــرکت ها(؛  اندازه ســازی  بــه  اندازه ســازی، 
اندازه سازی کردن 

rights letter
اعالم حق تقدم 
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rights market
بازار امتیازات پذیره نویسی 

rights of citizenship
حقوق شهروندی 

rights offering 
عرضه حق تقدم

rights of guardianship
حق قیمومیت، حق وصایت 

rights of man = human rights
حقوق بشر، حقوق انســان، حقوق آدمی، حقوق 

انسانی
rights of member

حقوق عضو، حقوق اعضا ]در جمع[
rights of tenure

حق آب و گل 
rights to the individual 

حقوق فردی 
rights under the contract 

حقوق ناشی از قرارداد
right to assign employees

حق به کارگماری، حق انتصاب )کارکنان(
right to assign work

حق واگذاری و تخصیص شغل به کارکنان
right to attend 

حق حضور، حق شرکت کردن
right to attend general assembly

حق حضور در مجمع عمومی 
right to challenge 

حق اعتراض )به صالحیت(
right to control

حق نظارت، حق کنترل
right to counsel 

حق استفاده از وکیل )یا مشاور(
right to equal vote 
برخورداری از حق رأی مساوی، حق تساوی رأی

right to irrigation
حق ارتفاقی آبیاری 

right to learn 
حق یادگیری 

right to occupy
حق تصرف، حق سکونت 

right to own property
حق تملک )ملک(

right to pledge
حق گرو، حق وثیقه 

right to strike
حق اعتصاب

right to sue 
حق اقامه دعوی

right to vote = voting right
حق رأی دادن، حق رأی

right-to-work law 
قانون حق کار، قانون حق اشتغال کارگران عضو 
اتحادیه، قانون منع کننده عدم استخدام فرد غیر 

عضو اتحادیه
right to work = right of work

حق اشتغال، حق کار کردن 
right track 

مسیر درست، راه صحیح 
right wing

جناح راست، راست گرا 
rigid

خشــک، انعطاف ناپذیر، جدی، ســفت و سخت، 
سخت گیر، مقرراتی 

rigid bureaucratic structures
ساختارهای خشک اداری 

rigidity
انعطاف ناپذیری، خشــک بودن، ســفت و سخت 
بودن، عــدم انعطاف؛ ســخت گیری؛ صالبت، 

مقرراتی بودن
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rigorous regulations
مقررات سفت و سخت 

ring
حلقه صنفی؛ ائتالف، دســته بندی؛ دســته، باند، 
گروه، محفل؛ حلقه، دایره؛ احاطه کردن؛ زنگ 

زدن، تلفن کردن، تماس گرفتن
ringing out

تصفیه پیش از موعد 
ring leader

سردسته، سرکرده، رییس باند 
riot

آشوب، شورش، بلوا، اغتشاش
riot act

قانون ضد شورش، قانون ضد تجمع 
rioter
شورشی، آشوب طلب، یاغی، اخالل گر، اغتشاش گر
rioting

شورش، آشوب؛ اغتشاش کردن؛ اغتشاش گری
riotous

آشوب گر، بلواگر، اخالل گر؛ آشوب گرانه
riot police 

پلیس ضد شورش 
riots clause

شرط اغتشاش ]در قراردادها[ 
rip-off 

کالهبرداری، گران فروشی 
rise 

افزایش یافتن، باال رفتن؛ قیام کردن، برافراشتن؛ 
شــدت گرفتن؛ ترقی کردن، پیشرفت کردن؛ 
افزایش؛ ظهور،  ارتقــا،  خیز، خیزش؛ ترقــی، 

پیدایش 
rise-building 

ساختمان بلندمرتبه، برج، آسمان خراش
rise in inflation 

افزایش تورم، ازدیاد تورم، باال رفتن تورم

rise in salary 
افزایش حقوق، ازدیاد حقــوق، باال رفتن حقوق، 

ارتقای حقوق
rise in wages

افزایــش دســتمزدها، افزایــش حقــوق، ازدیاد 
دستمزدها، باال رفتن دستمزدها، ارتقای مزدها
rising and sitting 

قیام و قعود
rising class 

طبقه نوخاسته، طبقه نوظهور؛ قشر به پاخاسته 
rising generation

نسل نوخاسته، نسل جوان؛ نسل به پاخاسته
risk

مخاطره، خطر، خطر احتمالی، ریسک 
risk analysis 

تحلیل مخاطره، تحلیل ریسک، مخاطره کاوی
risk assessment

ریسک سنجی،  خطرســنجی،  مخاطره ســنجی، 
ارزیابی مخاطره

risk-averse
خطرگریز، مخاطره گریز، ریسک گریز

risk aversion
مخاطره گریزی، ریسک گریزی، خطرگریزی 

risk-bearer
ریسک پذیر؛  مخاطره گر،  مخاطره پذیر،  خطرپذیر، 

دارای احتمال مخاطره 
risk-bearing

احتمال  دارای  پذیــری؛  خطــر  مخاطره پذیری، 
مخاطره، ریسکی؛ دارای احتمال خطر

risk-capital pooling
تجمیع ســرمایه مخاطره آمیز، اشــتراک سرمایه 

مخاطره آمیز
risk capital = venture capital

سرمایه ریسک پذیر، سرمایه مخاطره پذیر
risk element

عنصر مخاطره، مؤلفه ریسک
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risk-free return 
بازده بدون ریسک، بازده مطمئن 

risk-free = riskless
بدون مخاطره، بدون ریسک، عاری از ریسک، بی 

خطر، مطمئن
risk fund

صندوق مقابله با ریسک
riskless transaction

معامله بدون خطر، معامله بدون ریســک، معامله 
تضمین شده

risk level
میزان ریســک، ســطح مخاطره، شدت ریسک، 

سطح ریسک
risk limit

محدوده مخاطره، حد ریســک، حدود ریســک، 
محدودیت ریسک

risk limits
حدود ریسک 

risk management
مدیریت  مدیریت خطرپذیری،  مدیریت مخاطره، 

خطرات احتمالی، مدیریت ریسک 
risk manager

مســئول ارزیابــی مخاطرات احتمالی، مســئول 
ارزیابی ریسک

risk mitigation
کم اثر کردن مخاطره، کاهش شــدت مخاطره، 

کاهش میزان ریسک 
risk-money

وجوه برای کسر صندوق 
risk of loss

خطر ضرر و زیان، احتمال ضرر
risk of storage

خطر انبار کردن ]کاال و غیره[ 
risk-pool

مشارکت در خطر، صندوق مشترک مخاطره
risk reduction

کاهش مخاطره، کاهش ریســک، تقلیل شــدت 
ریسک

risk-return trade-off
تاخت ریسک ـ بازده

risk-seeker 
مخاطره جو، مخاطره پذیر، ریسک جو، ریسک پذیر
risk society 

جامعه خطردار؛ جامعه خطرخیز، جامعه در معرض 
خطر

risk-spreading
توزیع و تقسیم مخاطره؛ گسترش ریسک

risk-taker
مخاطره پذیر، ریسک پذیر، خطرپذیر؛ مخاطره جو، 

خطرجو
risk-taking
risk-taking propensity

گرایش بــه مخاطره پذیری، ریســک پذیر بودن، 
تمایل به ریسک پذیری

risk transfer 
صرف ریسک، انتقال ریسک؛ انتقال مخاطره

risk-weighted assets 
دارایی های موزون شده بر حسب ریسک 

risky
مخاطره آمیز، پر مخاطره، پرریسک، ریسک پذیر، 

ریسکی، خطری، پر خطر
rites

مراسم، آداب، مناسک، شعائر
ritual

مراسم آیینی، مناسک، شعائر، تشریفات آیینی ]در 
جمع[؛ تشریفات، آیین

ritualism
شعائرپرســتی، پای بندی به مناســک؛ تشریفات 

گرایی 
ritualistic

کلیشه ای، بنا به عادت؛ مرسوم؛ تشریفاتی، دارای 
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جنبه آیینی 
ritualization

آیینی سازی، جنبه آیینی بخشیدن؛ جنبه تشریفاتی 
دادن

ritualized
آیینی شده، تشریفاتی، جنبه آیینی یافته 

ritually
طبق آداب، طبق مراسم خاص، با تشریفات 

rival
رقیب، حریــف، هماورد؛ رقبــا ]در جمع[؛ رقابت 

کردن، چشم و هم چشمی کردن
rival brand

کاالی مشابه، عالمت تجاری رقیب 
rival commodities

فراورده های رقیب، کاالهای مشابه 
rival demands

تقاضاهای رقیب، تقاضاهای مشابه
rivalry 

رقابت، هم چشمی
river basin

آبگیر رودخانه، حوضه رود 
river-bed

بستر رود، مسیل، بستر رودخانه
river front

گردشگاه ساحلی 
riverside

کنار رودخانه، ساحل رودخانه 
river tourism

توریســم  رودخانه گردی،  رودخانه؛  گردشــگری 
ساحلی

road
جاده، راه، مسیر 

road bed
زیرسازی راه، زیرسازی جاده

road-house

رستوران کنار جاده، قهوه خانه بین راهی 
road mapping = road-mapping

تهیه نقشه راه، طراحی نقشه راه، ره نگاری
road map = road-map

نقشه راه، ره نگار؛ نقشه راه ها و جاده ها
road network

شبکه جاده ای 
road-show

نمایش سیار؛ نماراه
road-side = road side

کنار جاده، حاشیه جاده
roads management

راهداری 
roads manager = roads person

راهدار 
road transport

حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل زمینی 
robber

دزد، راهزن، سارق
robbery

دزدی، راهزنی، سرقت 
robbing 

دستبرد، دزدی، سرقت 
Robert Oven 

رابرت اوون
robotic

خــودکار، اتوماتیک، ماشــینی، مکانیکی، روبات 
مانند، روباتیک

Rochdale Cooperative = Roch-
dale Society

تعاونی راچدیل
Rochdale Equitable Pioneers 
Society = Rochdale Society of 
Equitable Pioneers

جمعیت پیشگامان عدالت طلب راچدیل 
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Rochdale Plan
برنامه راچدیل، طرح راچدیل 

Rochdale Society
جمعیت راچدیل؛ تعاونی راچدیل 

Rochdale system
نظام راچدیل 

rock-bottom
پایین ترین حد؛ بســیار ارزان، حداقل قیمت؛ آخر 

خط 
rock-bottom price

نازل ترین قیمت، کف قیمت 
rogatory commission

نیابت قضایی 
role

نقش، وظیفه
role model

نمونه، سرمشق؛ الگوی نقش
role players

نقش آفرینان، بازیگران
role-playing = role-play

ایفای نقش، نقش آفرینی، نقش بازی کردن، نقش 
گزاری

roll
فهرست اســامی، صورت اســامی؛ تومار؛ تمدید 
طومار؛  ســیاهه،  فهرســت،  لیســت،  کردن؛ 

پیچاندن، غلتاندن
roll-back policy

سیاست بازگشت به قیمت نازل قبلی 
roll book

دفتر حضور و غیاب 
roll call

حضور و غیاب 
roll-forward

افزایش رسمی بها 
rolling-mill

ماشین نورد، کارخانه نورد 
rolling plan

طرح غلتان، برنامه غلتان، برنامه قابل تمدید 
rolling stone

خانه به دوش، بی خانمان 
roll-on roll-off

کشتی ماشین بر 
roll-over loan = roll-over credit 

وام با بهره متغیر 
roof garden = roof-garden = 
rooftop garden

باغ پشت بام، باغچه پشت بام، باغ روی بام
rooftop agriculture

کشاورزی روی بام
rooftop cropping

کشت پشت بام، کشت روی بام؛ بام کاری
rooftop gardening 

باغ کاری پشت بام، باغ کاری روی بام
room 

اتاق؛ جا، فضا؛ امکان، فرصت، مجال 
rooming-house

پانسیون، خانه دارای اتاق اجاره ای
room-mate

هم اتاق، هم اتاقی، همخانه 
room of archives = records room 

اتاق بایگانی، اتاق اسناد و سوابق
root and seed

اصله و حبه ]حقوق[
root cause

علت العلل، دلیل عمده، علت اصلی، علت اساسی، 
علت ریشه ای 

root change 
تغییر ریشه ای، تغییر بنیادین، تحول

root of all evil 
ام الخبائث، ریشه همه معضالت 
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root of title
منشأ مالکیت، اصل سند مالکیت 

root vegetables
سبزیجات ریشه ای، ریشه های خوراکی 

rope-maker
ریسمان باف، طناب باف 

rope-making
ریسمان بافی، طناب بافی

rotary wheel card file
بایگانی گردان 

rotating internship
کارآموزی چرخشی 

rotating shifts
نوبت کاری چرخشی 

rotation
گردش، چرخش؛ نوبتی؛ تناوب )زراعی(

rotational
چرخشی، گردشی، دورانی؛ نوبتی 

rotation file
بایگانی گردان؛ پرونده نسخه های مرتب 

rotation training
آموزش چرخشی، مهارت آموزی از طریق چرخش 

شغلی، آموزش از طریق چرخش مشاغل 
rote learning

یادگیری طوطی وار، یادگیری سطحی 
rough-and-ready

سردســتی، موقتی؛ سرهم بندی شده؛ راحت و بی 
تجمل 

rough copy
چرک نویس، مسوده 

rough estimate
برآورد اولیه، برآورد کلی، تخمین تقریبی 

rough justice
تنبیه بی جا 

roughly

تقریبًا، حدوداً؛ با خشونت، بی ادبانه، خشونت آمیز
round-about production

تولید به شیوه غیر مستقیم، تولید غیر مستقیم 
round down

گرد کــردن )عدد(، سرراســت کــردن )به عدد 
پایین تر( 

round lot
تعداد سرراست، عدد سرراست شده، عدد گرد شده
round off

سرراست کردن، گرد کردن 
round of trade negotiations

دور مذاکرات تجاری 
round-of-wage increases

دوره ترقی مزدها، دوره افزایش دستمزدها 
roundsman

توزیع؛  متصــدی  پخش،  مســئول  توزیع کننده، 
فروشنده دوره گرد 

round-table = panel discussion
میزگرد 

round-the-clock
شبانه روزی، بیست و چهار ساعته 

round ticket
بلیت رفت و برگشت، بلیت دوسفره

round trip
سفر رفت و برگشت، سفر چند مقصده 

round up
گرد کردن )عدد(، سرراست کردن )به عدد باالتر(
round-up

جمع آوری، گرد آوری؛ جمع بندی، خالصه 
roustabout 

کارگر ساده، عمله، فحله 
rout

تجمع غیر قانونی )به قصد شورش(
routine 

عــادی، روزمــره؛ روال عــادی، کار تکــراری؛ 
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پیش پاافتاده، ساده 
routine and business

مکاتبات جاری و اداری؛ مکاتبات اداری و تجاری 
routine and habitual learning

یادگیری روزمره و همیشگی
routine functions

امور جاری و روزمره، وظایف روزمره؛ کارکردهای 
معمولی، کارکردهای روزمره

routines 
امور روزمره، برنامه های جاری، فعالیت های جاری 
routine task 

تکلیــف روزمره، کار عادی و همیشــگی، وظیفه 
روزمره

routinism
روزمره گرایی، روال گرایی، روزمرگی، روزمره زدگی
routinist

روزمره گرا، طرفدار روزمره گرایی
row

سطر، ردیف؛ راسته؛ جار و جنجال، جروبحث، بگو 
مگو

row planting
کشت ردیفی، ردیف کاری

royal
سلطنتی، پادشاهی 

royal assent
توشیح ملوکانه 

royalism
سلطنت طلبی 

royalist
سلطنت طلب

royal mines
معادن طال و نقره 

royal prerogative
قدرت ویژه، امتیاز ویژه 

royalty

امتیــازات مخصوص  حق االمتیــاز، حق التألیف؛ 
)پادشاه(

rubber
کائوچو، الستیک، الستیکی؛ پاک کن 

rubber ckeck 
چک بی محل، چک برگشتی

rubber stamp
مهر الســتیکی؛ فرمایشــی، امضا کــردن بدون 

بررسی 
rubber-stamp

بله قربان گو 
rudimentary

ابتدایی، اولیه، مقدماتی، بدوی، آغازین 
rudiments

اصول، مبانــی، مقدمات؛ مراحــل اولیه؛ جزئی، 
مختصر، اندک، ناچیز ]به صورت منفرد[

rugged
ناهموار، زمخت، خشن، عاری از ظرافت 

ruin
اعســار، ورشکستگی، از هم گســیختگی مالی؛ 
ویرانه، خرابه، مخروبه؛ ورشکسته کردن؛ خانه 

خراب کردن؛ ویران کردن، نابود کردن
ruins

بقایا، آثار، خرابه ها 
rule

قاعده، مقررات؛ اصل حقوقی، دســتور؛ حکومت؛ 
سلطه، حاکمیت؛ حکومت کردن، سلطه داشتن، 

حکم کردن 
rule book

اساسنامه 
rulebook

دفترچه راهنما، دستورالعمل، دفترچه 
rule-breaking

هنجارشکنی، قانون شکنی
ruled class 
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طبقه محکوم، طبقه زیردست، طبقه رعیت؛ رعایا
rule for fair practice 

قاعده عمل منصفانه 
rule-governed

قاعده مند، مبتنی بر قاعده و اصول
rule of capture

قاعده تصرف 
rule of court

حکم دادگاه 
rule off

بستن حساب و کتاب 
rule of law

حاکمیــت قانون، قاعده تســاوی افــراد در برابر 
قانون، قاعده حقوقی 

rule of reason
قاعده عقلی، تفسیر قانونی 

rule of thumb
قاعده تجربی، اصل کلی، حســاب سرانگشــتی، 

قاعده کلی؛ تجربه و عمل
rule out

رد کردن، منتفی دانستن، مورد لحاظ قرار ندادن؛ 
مستثنی کردن 

ruler
حاکم، حکمران، فرمانروا، زمامدار؛ خط کش

rules
قواعد، نظامات، مقررات، آداب و رسوم

rules and practices
قواعد و رسوم 

rules and regulations 
قواعد و مقررات، قوانین و مقررات 

rules committee
کمیسیون تنظیم مقررات؛ کمیته قوانین 

rules in force
مقررات در دست اجرا، مقررات جاری 

rules of admission

مقررات پذیرش )عضو(
rules of conduct = etiquette

آداب معاشرت 
rules of construction = rules of 
interpretation 

قواعد و موازین تفسیر 
rules of craftsmanship 

قواعد صنفی 
rules of law

اصول حقوقی، قواعد حقوقی 
rules of order
مقررات حفظ نظم و ترتیب )در مذاکرات مجلس(
rules of procedure

نظام نامه داخلی، آیین نامه داخلی؛ روش جاری 
rule the roost

صاحــب اختیــار بــودن، حــرف آخــر را زدن، 
تصمیم گیرنده نهایی بودن 

ruling
جاری، متداول؛ تصمیم، حکم؛ حاکم 

ruling body
ruling cases

احکام عالی قضایی 
ruling class

طبقه حاکم 
ruling minority 

اقلیت حاکم 
ruling party

حزب حاکم 
ruling price

قیمت روز، قیمت جاری، قیمت روز بازار 
rummage sale

فروش اجناس دست دوم؛ بازار خیریه ]آمریکا[
rumor monger = rumor-monger

شایعه پرداز، شایعه پراکن، شایعه ساز 
run 
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نامزد انتخابات شــدن؛ دویدن؛ جریان داشتن؛ به 
کار انداختن، راه انداختن؛ تقاضای شدید؛ اداره 

کردن، مدیریت کردن، راه بردن؛ تیراژ ]چاپ[
run-around

جواب سرباال دادن، سر دواندن، دنبال نخود سیاه 
فرستادن

run at loss
زیان ده شدن 

runaway inflation
تورم بی بند و بار، تورم لجام گسیخته، تورم افسار 

گسیخته 
runaway investment

سرمایه گذاری کوچنده، سرمایه گذاری فّرار 
runaway success

موفقیت ناگهانی، موفقیت یک شبه 
run down

از کار افتادن، کوچک شدن، کاهش یافتن؛ تعطیل 
شدن، برچیده شدن، جمع شدن )کسب و کار(؛ 

کاهش اندازه، کاهش دادن حجم یا اندازه
run-down estates

امالک کلنگی، مستغالت فاقد کاربری 
runner 

کاالی پرفروش؛ پادو؛ قاچاق چی؛ دونده
running 

اداره کردن، نگهداری کردن؛ مســتمر، بی وقفه، 
یک ریز، پی درپی، پیاپی؛ جاری؛ روشن، در حال 

کار کردن، فعال؛ دویدن
running contract

قرارداد در دست اجرا 
running cost

هزینه جاری، هزینه متغیر ؛ هزینه کارکرد، هزینه 
بهره برداری 

running days
ایام هفته، ایام کاری هفته 

running expenses

هزینه های جاری 
running inventory 

روش محاسبه دائمی موجودی کاال
running repairs

تعمیــرات جزئی و عــادی، تعمیــرات معمولی، 
اصالحات جزئی

running total
ستون مانده، مانده ]حسابداری[

run-off
هرزآب 

runoff election = run-off election
دور دوم انتخابات، انتخابات دور دوم 

run-through
جمع بنــدی، مرور کلی، خالصــه، بازنگری، نگاه 

اجمالی
run time

زمان اجرا، مدت فعالیت 
rural

روستایی، مربوط به روستا؛ ساده و بی آالیش
rural animator = rural anima-
teur

انگیزش گر روســتایی، حرکت آفرین روســتایی؛ 
مروج روستایی 

rural area 
منطقه روستایی، ناحیه روستایی؛ مناطق روستایی 

]در جمع[
rural artisans 

صنعت گران روستایی 
rural arts

هنرهای روستایی 
rural authorities 

مقامات محلی روستایی
rural bank

بانک روستایی 
rural beneficiaries 
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بهره برداران روستایی 
rural business-cooperative ser-
vice

سازمان خدمات تجاری ـ تعاونی روستایی 
rural businesses 

کسب و کارهای روستایی 
rural citizens

شهروندان روستایی، روستاییان 
rural classes

طبقات روستایی 
rural clients

ارباب رجوع روستایی، مخاطبین روستایی
rural communications 

ارتباطات روستایی 
rural community

جامعه روستایی؛ اجتماع روستایی
rural community development
توسعه اجتماعی روستایی، عمران جامعه روستایی
rural complex 

مجتمع روستایی 
rural consumers cooperative

شــرکت تعاونی مصرف روستایی، تعاونی مصرف 
روســتایی؛ تعاونی های مصرف روســتایی ]در 

جمع[
rural cooperative

شــرکت تعاونی روســتایی، تعاونی روســتایی؛ 
تعاونی های روستایی ]در جمع[

rural cooperative bank
بانک تعاون روستایی، بانک تعاونی روستایی

rural cooperative festival 
جشنواره تعاونی های روســتایی، جشنواره تعاون 

روستایی
Rural Cooperative Fund 

صندوق تعاون روستایی
rural cooperative governance 

حکمرانی تعاونی روســتایی، تصدی گری تعاونی 
روستایی؛ تصدی گری مشارکتی روستایی

Rural Co-operative Medical 
Scheme (RCMS)

طرح بیمه )خدمات( درمانی روستایی
Rural Cooperative Organization

سازمان تعاون روستایی
Rural Cooperatives Central Or-
ganization 

سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان مرکزی 
تعاونی های روستایی

rural cooperatives organization
سازمان تعاونی های روستایی

rural cottage industries
صنایع خانگی روستایی

rural council 
شورای روستایی، شورای روستا

rural crafts = rural handicrafts
صنایع دستی روستایی

rural credit and finanial institu-
tions
rural credit banking system

نظام بانکی اعتبارات روستایی
rural credit fund

صندوق اعتبارات روستایی
rural credit institutions
rural culture = rural spirit

فرهنگ روستایی
rural delivery 

پست غیر شهری، پســت روستایی، پست روستا 
]ایاالت متحده[

rural demography 
جمعیت شناسی روستایی

rural depopulation 
کاهش جمعیت روستایی
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rural depoverty 
فقرزدایی روستایی 

rural development 
توسعه روستایی، عمران روستایی

rural distressed areas 
بافت های فرسوده روستایی

rural district
دهستان؛ ناحیه روستایی

rural district council
شورای ده، انجمن ده؛ شورای دهیاری 

rural district governor
دهدار، دهیار 

rural district governor office
دهداری، اداره دهیاری 

rural-dwellers
روستاییان، روستانشینان، سکنه روستایی

rural-dwelling 
روستانشینی

rural dwelling = rural housing 
مسکن روستایی

rural economics 
امور اقتصاد روستایی، اقتصاد روستایی

rural economy
اقتصاد روستایی 

rural electric cooperatives
تعاونی های برق رســانی روســتایی، تعاونی های 

تولید برق روستایی
rural electrification

برق رسانی به مناطق روستایی، برق کشی مناطق 
روستایی

rural empowerment
توانمندســازی روســتایی، توان افزایی روستایی؛ 

توانمندسازی روستاییان
rural entrepreneur 

کارآفرین روستایی 

rural entrepreneurship 
کارآفرینی روستایی

rural environment
محیط روستایی، محیط زیست روستایی

rural environmental manage-
ment

مدیریت محیط زیست روستایی
rural family

خانواده روستایی
rural festival

جشنواره روستایی 
rural financial development

توسعه مالی روستایی
rural financial institution (RFI)

مؤسســه مالی روستایی؛ مؤسسات مالی روستایی 
]در جمع[

rural folk 
جماعت روستایی، روستایی جماعت، روستاییان

rural governance 
مدیریــت امور روســتایی؛ حکمرانی روســتایی، 

تصدی گری روستایی
rural handicrafts

صنایع دستی روستایی
rural healthcare sector 

بخش بهداشت و درمان روستایی
rural health centre

مرکز بهداشت و سالمت روستایی
rural health cooperatives

شرکت های تعاونی بهداشت و سالمت روستایی، 
تعاونی های خدمات درمانی روستایی

rural health facilities 
مراکز سالمت روستایی، درمانگاه های روستایی

rural health services 
خدمات ســالمت روســتایی، خدمات بهداشت و 

درمان روستایی
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rural household
خانوار روستایی

rural housing services
خدمات مسکن روستایی

rural industrial area
منطقه صنعتی روستایی، ناحیه صنعتی روستایی

rural industrial estates
شهرک های صنعتی روستایی

rural industrialization 
صنعتی سازی روستایی، صنعتی کردن روستاها

rural industries
صنایع روستایی 

rural infrastructures 
زیرساخت های روستایی

rural infrastrueture 
زیرساخت روستایی؛ بهسازی روستایی

rural in-migration
مهاجرت به روستا

rural integrated development 
توســعه روســتایی یکپارچه، توســعه روستایی 

همه جانبه
ruralism 

روستاگرایی، روستایی گرایی، منش روستایی
ruralist 

روستاگرا، روستایی گرا؛ روستایی شده
rurality 

اصالت روستایی 
ruralization 

روستایی سازی، روســتایی کردن، جنبه روستایی 
بخشیدن، روستایی شدن 

ruralized
جنبه روستایی پیدا کرده، روستایی کردن

rural labor 
نیروی کار روستایی؛ کارگر روستایی؛ کار روستایی
rural laborer

کارگر روستایی، نیروی کار روستایی
rural labor power = rural labor 
force

نیروی کار روستایی
rural life

زندگی روســتایی، زندگی رعیتی؛ زندگی ساده و 
بی آالیش

rural man 
روستایی؛ مرد روستایی، اهل روستا

rural management 
مدیریت روستایی

rural marketing 
بازاریابی روستایی

rural men 
روستاییان؛ مردان روستایی

rural migrants 
مهاجران روستایی

rural migrant workers
کارگران مهاجر روستایی

rural migration 
مهاجرت روستایی

rural model cooperatives
تعاونی های نمونه روستایی 

rural non-farm population 
جمعیــت خوش نشــین روســتایی، جمعیت غیر 

کشاورز روستایی
rural organization 

ســازمان روستایی؛ تشــکیالت روستایی، تشکل 
روستایی

rural out-migration 
مهاجرت از روستا

rural people
روستاییان، اهالی روستا

rural people’s organizations
تشــکل های روستایی، تشــکل های روستاییان، 
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سازمان های روستاییان 
rural planning 

برنامه ریزی روستایی
rural population 

جمعیت روستایی، نفوس روستایی؛ روستاییان 
rural poverty 

فقر روستایی
rural poverty alleviation

کاهش فقر روستایی، فقرکاهی روستایی
rural press 

مطبوعات روستایی، نشریات روستایی
rural producers cooperatives

تعاونی های تولید روستایی
rural rebound

بازگشــت به روستا، مهاجرت معکوس )از شهر به 
روستا(؛ نهضت بازگشت به روستا

rural rehabilitation 
بهسازی روستایی؛ بازسازی روستایی؛ توان بخشی 

روستایی
rural research 

تحقیقات روستایی، پژوهش های روستایی
rural residents

ســاکنان روستا؛ سکنه روســتایی، روستانشینان، 
اهالی روستا

rural resources 
منابع و امکانات روستایی، منابع روستایی

rural sanitation
بهداشت روستایی

rural school 
مدرسه روستایی

rural service provision 
خدمات رسانی روستایی، تأمین خدمات روستایی

rural settlement 
سکونتگاه روستایی، منطقه مسکونی روستایی

rural sociology

جامعه شناسی روستایی
rural songs

ترانه های روستایی، آوازهای روستایی
rural store

فروشگاه روستایی
rural studies 

مطالعات روستایی، روستا شناسی
rural study

روستاشناسی، مطالعه روستایی
rural surveys 

پیمایش های روستایی
rural sustainable development 

توسعه پایدار روستایی
rural texture 

بافت روستایی
rural top cooperatives

تعاونی های برتر روستایی
rural tour 

گردش روستایی، تور روستایی، روستاگردی
rural tourism

روســتاگردی، گردشــگری روســتایی، توریسم 
روستایی

rural transport 
حمل و نقل روستایی

rural underemployment 
کم اشتغالی )در مناطق( روستایی، اشتغال ناقص 

در مناطق روستایی
rural unemployment 

بیکاری روستایی، بیکاری در مناطق روستایی
rural-urban consumers coopera-
tives

تعاونی های مصرف شهر و روستا 
rural-urban migration
مهاجرت روستا به شهر، مهاجرت از روستا به شهر
rural welfare societies
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انجمن های رفاه روستایی
rural women

زنان روستایی، روستاییان زن
rural women cooperative

شرکت تعاونی زنان روستایی
rural women empowerment 

توانمندســازی زنان روســتایی، توان افزایی زنان 
روستایی

rural workers
کارگران روستایی

rural youth club
باشگاه جوانان روستایی

rural youth movement
جنبش جوانان روستایی

rurban = rural-unban 
روستایی ـ شهری، شهر و روستا

rush hours
ســاعات پر ازدحام، ســاعات ازدحام، ساعات پر 

کاری، ساعات پرمشغله



sabbatical
فرصت مطالعاتی ]دانشگاه[، مطالعاتی

sabotage
کارشــکنی؛ خرابکاری، تخریب عمدی؛ تخریب 

اموال عمومی )به صورت عمدی(
saboteur

خرابکار، کارشکن، اخالل گر
sack-bag

کیسه، ساک
sacking

اخراج؛ عذر کسی را خواستن، انفصال از خدمت
sack-maker

جوالدوز 
sacraments

شعائر 
sacred

مقدس، قابل احترام 
sacredness

قداست، تقدس 
sacrifice

ایثــار، از خودگذشــتگی؛ زیر پاگذاشــتن، نادیده 
گرفتن؛ فروش توأم با زیان؛ آتش زدن به مال
sacrilege
حرمت شکنی، هتک حرمت، توهین به مقدسات 
saddle bag

خورجین 
saddlery

زین سازی، سراجی 
safe

بی خطر، ایمن، ســالم؛ در امــان، محفوظ؛ امن، 
مطمئن؛ گاوصندوق 

safe and sound
صحیح و سالم 

safe box = safe deposit box
گاوصندوق

safe contact 
پروانه عبور؛ امان نامه ]سیاسی[

safe deposit
بخش پذیرش امانات، بخش امانت سپاری ]بانک[ 
safe deposit box

S
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صندوق امانات ]بانک[
safe deposit company

شرکت امانت پذیر 
safe food

مواد غذایی سالم، غذای سالم
safe investment

سرمایه گذاری امن
safe working conditions

شرایط کاری امن، شرایط کاری ایمن
safe-custody receipt

قبض اشیای امانتی به انبار 
safeguard actions

اقدامات حفاظتی، اقدامات تأمینی 
safeguard clause

شرط مراقبت ]در قرارداد[
safeguard measures

تدابیر حفاظتی، اقدامات تأمینی 
safeguarding

محافظت، حمایت، پشتیبانی، تأمین، تأمین امنیت، 
حراست، حفاظت

safekeeping
نگهداری، امانت داری، امانت؛ حفاظت، مراقبت 

safety
ایمنی، امنیت، خاطرجمعی؛ بی خطر بودن 

safety coefficient
ضریب ایمنی 

safety equipment
تجهیزات ایمنی، ادوات استحفاظی 

safety factor
عامل تأمین حفاظت، عامل امنیت

safety margin
حاشیه امنیت، حاشیه اطمینان 

safety measures
تدابیر امنیتی، اقدامات امنیتی 

safety need

نیاز به ایمنی 
safety nets

شبکه های ایمنی 
safety officer

مسئول امور ایمنی، متصدی ایمنی 
safety program

برنامه حفاظتی، برنامه ایمنی 
safety regulations

مقررات ایمنی؛ آیین نامه ایمنی
safety representative

ناظر امور ایمنی 
safety ring

حلقه ایمنی 
safety standards 

استانداردهای ایمنی، ضوابط و موازین ایمنی
safety stock

ذخیره احتیاطی 
saffron-growers cooperative

تعاونی زعفران کاران 
salariat

طبقه حقوق بگیر، طبقه مزدبگیر 
salaried

حقوق بگیر، دارای حقوق، مزد بگیر؛ موظف
salaried class

طبقه حقوق بگیر، قشر حقوق بگیر
salaried director 

مدیر موظف، مدیر حقوق بگیر
salaried worker

کارگر مزدبگیر، کارگر حقوق بگیر
salary

حقوق، مواجب 
salary adjustment 

ترمیم حقوق، تعدیل حقوق 
salary administration

اداره امور حقوق و دســتمزد؛ مدیریت امور حقوق 



 sales agent 835

و دستمزد 
salary advice 

فیش حقوق، صورت پرداخت )حقوق(
salary and allowance regulations

آیین نامه حقوق و مزایا 
salary and fringe benefits

حقوق و مزایا
salary curve

منحنی حقوق
salary grade

رتبه حقوقی
salary increase = pay raise

افزایش حقوق، ازدیاد حقوق
salary increasement

افزایش حقوق؛ اضافه کردن حقوق
salary range

محدوده حقوق یا دستمزدها، دامنه حقوق
salary reduction

کاهش حقوق
salary review

بازنگــری حقوق، تعدیل حقــوق، تجدید نظر در 
میزان حقوق ها 

salary scale = salary echelon
اشل حقوق، اشل حقوقی

salary tax
مالیات حقوق، مالیات بر حقوق

sale by auction = auction sale
فروش مزایــده ای، فروش از طریق مزایده؛ حراج 

کردن )به حکم قضایی(؛ حراج 
sale by description

فروش کاال از روی فهرست مشخصات یا کاتالوگ 
sale by sample

فروش با ارائه نمونه، فروش از روی نمونه 
sale contract

قرارداد فروش

sale for account
فروش سهم با تصمیم به تحویل در آینده، فروش 

نسیه 
sale for money

فروش نقدی، بیع نقدی، بیع حال
sale invoice

سیاهه فروش، فاکتور فروش
sale of shares = sale of stocks

فروش سهام 
sale of work

بازار خیریه، فروش خیریه 
sale on approval

فروش توافقی، فروش به شــرط پسند، فروش به 
شرط امتحان، فروش به شرط چاقو

sale on consignment
امانت فروشی 

sale on instalments = time sales
فروش اقساطی 

sale price 
قیمت فروش، بهای فروش

sale rooms
جایگاه های فروش، اتاق های فروش؛ ســالن های 

حراج، سالن های مزایده
sale short = short sale

پیش فروش، معامله سلف، بیع سلف 
saleable

پرمشتری، پرفروش، قابل فروش، مشتری پسند
saleable goods

کاالهای مشتری پســند،  فروش،  قابل  کاالهای 
کاالهای پرفروش 

sales account
حساب فروش

sales administration
اداره فروش، مدیریت امور فروش، مدیریت فروش
sales agent
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عامل فروش، نماینده فروش، کارگزار فروش
sales aid = sales promotion 

تبلیغات فروش
sales analysis

تحلیل ارقام فروش، تحلیل میزان فروش
sales and inventory

فروش و موجودی کاال 
sales and service association

تشکل فروش و خدمات، انجمن فروش و خدمات؛ 
تجمیع فروش و خدمات

sales book
دفتر ارقام فروش

sales branch
شعبه فروش، دفتر فروش

sales budget
بودجه فروش

sales campaign
تبلیغات فروش، کمپین فروش، پویش فروش

sales charge 
کارمزد فروش

sales clerk
متصدی فروش

sales collector
تحصیلدار وجوه فروش

sales day book
دفتر روزنامه فروش

sales department
قسمت فروش، واحد فروش، اداره فروش

sales drive
تالش برای افزایش فروش، تالش برای فروش 

بیشتر
sales festival

جشنواره فروش
sales forecasting

پیش بینی )میزان( فروش 

sales lady
خانم فروشنده، فروشنده زن

sales ledger
دفترکل فروش

sales literature 
اسناد و مطالب تبلیغاتی برای فروش 

sales manager 
مدیر فروش 

sales maximization
بیشینه سازی فروش

sales office 
دفتر فروش، اداره فروش 

sales order
سفارش فروش

sales pitch = sales talk
بازارگرمی 

sales proceeds
عواید حاصل از فروش 

sales promotion
تبلیغ فروش، افزایش فروش از طریق تبلیغ 

sales representative 
نماینده فروش، نماینده تجاری، ویزیتور 

sales resistance
مقاومت در برابر فروش

sales revenue
درآمد حاصل از فروش

sales services
خدمات فروش

sales skills
مهارت های فروشندگی، مهارت های فروش

sales slip
قبض فروش، رسید فروش

sales subsidiary = sales branch
شعبه فروش، شعبه توزیع یا فروش 

sales talk= sales pitch 
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بازارگرمی، مذاکره برای فروش
sales tax

مالیات بر فروش
sales territory

حوزه فروش، منطقه فروش
sales to assets ratio

نسبت فروش به دارایی 
sales to working capital ratio

نســبت فروش به ســرمایه جاری یا سرمایه در 
گردش 

sales turnover
حجم فروش، حجــم معامالت فــروش، میزان 

فروش
sales volume

حجم فروش، میزان فروش
salesman

فروشنده 
salesmanship

مهــارت در فروشــندگی، فن فروشــندگی، هنر 
فروشندگی؛ فروشندگی

salesroom
سالن حراج، سالن مزایده 

saleswoman
فروشــنده زن، زن فروشــنده، فروشــنده خانم، 

فروشنده بانو
salient

برجسته، مهم، چشمگیر، بارز 
salient features

خصوصیات بارز 
salient points

اهم نکات، نکات برجســته، اهــم مطالب، نکات 
مهم 

sallie mae
شرکت وام دانشــجویی ]ایاالت متحده[، انجمن 

بازاریابی وام دانشجویی

salty soil
خاک شور 

salvage price
ارزش اسقاط، ارزش قراضه؛ قیمت حراج 

salvage sale 
فروش اضطراری؛ فروش اموال رو به زیان دهی

salvage value
بهای اسقاطی، ارزش اسقاط یا قراضه 

same-day funds
وجوه روز جاری، وجوه یک روزه 

sample
نمونه، اســوه، الگو، سرمشق؛ نمونه کار یا جنس؛ 

نمونه گیری کردن
sample agreement = model 
agreement

موافقت نامه تیپ، نمونه موافقت نامه
sample bylaws = model bylaws

اساسنامه تیپ، نمونه اساسنامه
sample contract = model agree-
ment

قرارداد تیپ، نمونه قرارداد
sample group

گروه نمونه
sample selection

نمونه گیری، گزینش نمونه ها، انتخاب نمونه 
sample signature

امضای نمونه، نمونه امضا
sample size

حجم نمونه، اندازه نمونه
sample survey

نمونه گیری، نمونه پیمایی، پیمایش نمونه، بررسی 
نمونه، آمارگیری نمونه ای

sampler
نمونه گیر، نمونه بردار

sampling
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نمونه گیری، نمونه برداری
sampling bias

ســوگیری در نمونه گیری، تــورش نمونه گیری، 
سوداری نمونه گیری

sampling design
طرح نمونه گیری 

sampling error
خطای نمونه گیری

sampling interval 
فاصله نمونه گیری 

sampling method 
روش نمونه گیری 

sampling procedure
روش نمونه بــرداری، رویــه نمونه گیری؛ مراحل 

نمونه گیری
sampling ratio 

نسبت نمونه گیری 
sampling size

حجم نمونه گیری
sampling unit

واحد نمونه گیری
sampling validity 

اعتبار نمونه گیری 
sanatorium 

آسایشگاه ]پزشکی[
Sanchoku 

سانچوکو ]نوعی نظام بازاریابی تعاونی در ژاپن[
sanction

ضمانت اجرایی؛ تصویب؛ تحریم، جریمه، تحریم 
اقتصادی؛ تحریم کردن؛ تصویب کردن 

sanction removal = lift of sacn-
tion

رفع تحریم، حذف تحریم، برداشتن تحریم
sanctioned 

تأیید شده، تصدیق شــده؛ مصوب شده، مصوب؛ 

مورد تحریم قرار گرفته
sanctioned by usage

مرسوم، بنابر عرف 
sanctioned laws

قوانین مصوبه 
sanctioned rate 

نرخ مصوب 
sanctuary

محل تحصن؛ ملجا، پناهگاه 
sandwich course

دوره آموزشی فشرده )در محل کار(؛ دوره فشرده؛ 
دوره آموزشی توأم با کار

sandwich lease
اجاره دست اول 

sanitary
بهداشتی، مطابق اصول بهداشتی؛ بهداری 

sanitary certificate
گواهی بهداشت، پروانه بهداشت 

sanitary conditions
شرایط بهداشتی

Sanitary Corps
سپاه بهداشت

sanitary inspection
معاینه بهداشتی

sanitary landfill 
محل دفن بهداشتی زباله، دفع بهداشتی زباله

sanitation
بهداشت، بهداشت عمومی؛ تأسیسات بهداشتی

sanitation and sewerage
شبکه بهداشتی فاضالب 

sanity
سالمت روانی

sans recourse
فاقد حق رجوع 

satellite accounts 
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حساب های اقماری
satellite banking

بانکداری اقماری 
satellite countries 

کشورهای اقماری 
satellite states

دولت های اقماری، دولت های تابع 
satellite town cooperatives

تعاونی های شهرک های اقماری 
satellite township

شهرک اقماری، شهرک پیرامونی
satellite villages

روستاهای اقماری
satisfaction 

رضایت، رضایت مندی، ارضا، خرسندی، خشنودی؛ 
اجرا، ایفا، تصفیه ]حقوق[

satisfaction of creditor 
جلب رضایت طلبکار، جبران ضرر و زیان بستانکار
satisfaction of debt 

تصفیه بدهی 
satisfaction of obligation 

ایفای تعهد 
satisfaction quality 

کیفیت مطلوب، کیفیت رضایت بخش 
satisfaction theory

نظریه رضایت، نظریه رضایت مندی
satisfaction with the quality 

رضایت از کیفیت 
satisfactory

رضایت بخش، کافی، قابل قبول
satisfactory behavior

رفتار رضایت بخش
satisfactory evidence

دالیل مکفی، دالیل و مدارک متقاعد کننده، ادله 
مقبول

satisficing 
رضایت، رضامندی 

satisfied
راضی، خشنود، خرسند، قانع

satisfier
عامل ایجاد رضایت، ارضا کننده، خشنودساز

satisfying
راضی کردن، قانع کردن؛ برآوردن، جبران کردن؛ 

رضایت بخش
satisfying behavior
رفتار ارضا کننده، رفتار قانع کننده، رفتار رضایت بخش
saturation point

نقطه اشباع، نقطه سیری 
savage criterion

ضابطه توحش، معیار توحش 
savanna = savannah

دشت، مرغزار، علف زار )فصلی( 
save 

ذخیره کردن، پس انداز کــردن؛ رهانیدن، نجات 
دادن، نجات بخشیدن؛ مگر، به جز، به استثناِی
save face

حفظ آبرو کردن 
save-as-you-earn (SAYE)

برنامه کسب و پس انداز، طرح پس انداز کارکنان، 
برنامه کسب و ذخیره سازی )پول(

saver
منجی، ناجی، نجات دهنده؛ صرفه جو، کم مصرف 
saving account

حساب پس انداز، حساب سپرده موقت 
saving and loan association

مؤسسه وام و پس انداز )مسکن(، شرکت پس انداز 
و وام

saving bonds
اوراق قرضه پس انداز 

saving clause
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شرط حصری، ماده استثنادار، شرط استثنا
saving for bad days

پس انداز برای روز مبادا، پس انداز احتیاطی 
saving function

صورت مقدار پس انداز شــخصی؛ تابع پس انداز؛ 
کارکرد صرفه جویی، نقش صرفه جویی؛ کارکرد 

پس انداز
saving gap

شکاف پس انداز، خأل پس انداز 
saving grace

نقطه قوت، ُحسن، جنبه مثبت 
saving in time

صرفه جویی در وقت 
saving of labor

صرفه جویی در کار 
saving rate 

نسبت پس انداز، نرخ پس انداز
saving-investment theory

نظریه پس اندازـ سرمایه گذاری 
savings

صرفه جویی ها،  پس انداز؛  ســپرده های  پس انداز، 
پس اندازها

savings and credit cooperative
تعاونی پس انداز و اعتبار 

savings and credit service
خدمات پس انداز و اعتبار 

savings and loans society
شرکت تعاونی پس انداز و وام )مسکن(

savings bank
بانک پس انداز، بانک سپرده پذیر، صندوق پس انداز
savings bank book

دفترچه صندوق پس انداز
savings bank deposit

سپرده صندوق پس انداز
savings club

باشگاه پس انداز
savings deposits

سپرد ه های پس انداز
savings growth rate

نرخ رشد پس اندازها 
savings keepers

پس اندازکنندگان، صاحبان حساب های پس انداز
savings market

بازار پس انداز 
savings mobilization

جذب و بسیج پس اندازها 
savings withdrawal

برداشت از پس انداز
savings-led approach

روش پس انداز و صرفه جویــی، رویکرد پس انداز 
محور 

saw mill
کارخانه چوب بری 

sawyer
اره کش، چوب بر

Say’s Law
قانون “ِسه”، قانون “سی” 

Say’s Law of Market 
قانون بازار “ِسه”

saying
گفته، قول، مثل، ضرب المثل، قول معروف 

scab
اعتصاب شکن، کارگری که از پیوستن به اعتصاب 

خودداری می کند
scaffold

داربست، چوب بست 
scalability

مقیاس پذیری 
scalar

مــدرج، عددی، عددوار، مقدار عددی، مقیاســی، 
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مقیاس پذیر، مقیاس بردار
scalar principle

اصل سلسله مراتب، اصل اسکالر 
scalar analysis

تحلیل سنجه ای
scalar variable 

متغیر عددی، متغیر مقیاس پذیر
scale

مقیاس، میزان، اندازه، اشــل، ســنجه، ســطح؛ 
درجه بندی؛ ترازو، قپان

scale down
کاهش دادن، تقلیل دادن، پایین آوردن )به میزان 

معین(
scale of production

مقیاس تولید 
scale up

افزایش دادن، زیاد کردن، بــاال بردن )به میزان 
معین(

scale value
ارزش مقایسه ای، اندازه مقیاس، ارزش مقیاس 

scalper
ســوداگر جزء، کاسب قانع به سود مختصر؛ دالل 

بازار سیاه 
scalping

از آب کره گرفتن 
scan

حسابرســی اجمالی؛ مرور کردن، نــگاه اجمالی 
کردن؛ بررسی اجمالی؛ به دقت از نظر گذراندن؛ 
اسکن کردن، اسکن ]پزشکی[؛ پوییدن، اسکن 
]رایانه[؛ پویش، دیده بانی )کردن( ]آینده پژوهی[
scandal

رسوایی، افتضاح؛ شایعه ]سیاسی[
scanning 

دیده بانی، پویش ]آینده پژوهی[
scant

کم، ناچیز؛ کم کردن؛ کم دادن 
scanty

ناکافی، اندک، ناچیز؛ بی مقدار 
scapegoat

سپر بال، بالگردان 
scarcity

کمیابی، کمبود 
scarcity value

ارزش کمیابی 
scattered 

پراکنده، متفرق، پخش و پال 
scattered population 

جمعیت پراکنده 
scenario

طرح، نقشه، سناریو، وضعیت احتمالی 
scenario planning

طراحی سناریو، سناریوسازی
schedule

برنامه،  برنامه زمان بنــدی، جدول زمان بنــدی؛ 
برنامــه تنظیمی؛ در برنامه قراردادن؛ در جدول 

زمانی گنجاندن، جدول، صورت ریز
scheduled

مطابــق برنامه، طبق جــدول )زمان بندی(، طبق 
برنامه تنظیمی؛ برنامه ریزی شده، درنظر گرفته 

شده، پیش بینی شده 
scheduled areas

مناطق مشمول طرح 
scheduled completion date

تاریخ پیش بینی تکمیل کار 
scheduled investment
سرمایه گذاری مورد نظر، سرمایه گذاری برنامه ای 
scheduled property 

اموال فهرست بندی شده بیمه
schema

طرح کلی، چارچوب کلی، نمودار، شما 
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schematic
طرح مانند، طرح واره، اجمالی، شماتیک 

scheme
طرح، نقشه؛ توطئه، دسیسه، دوز و کلک 

scheme of arrangement
قرارداد ارفاقی، مصالحه دوستانه و خارج از دادگاه 
schemer

توطئه گر، دسیسه باز، دسیسه چین 
scheming

دسیسه چینی، توطئه گری، حقه بازی 
schism

دو دستگی، انشعاب، چند دستگی، تفرقه
scholarly production

تولید علمی
scholars

اندیشــمندان، صاحب نظــران، فضــال، علمــا، 
دانش پژوهان، دانشوران

scholarship
بورســیه تحصیلــی، کمک هزینــه تحصیلــی؛ 

دانشوری، دانش پژوهی
school

مکتب؛ مدرســه؛ مؤسســه آموزش عالی، مدرسه 
عالی، دانشکده؛ نحله؛ آموزشگاه

school board
هیأت امنای مدرسه 

school cooperative
تعاونی آموزشگاهی، تعاونی مدرسه ای

school cooperatives
تعاونی های آموزشگاهی، تعاونی های مدارس 

school curricula
برنامه درسی مدارس 

school education 
آموزش مدرسه ای 

school enrolment
نام نویسی در مدرسه 

school fellow = schoolmate
هم شاگردی، هم مدرسه ای 

school for democracy = school of 
democracy

مکتب مردم ساالری، مکتب دموکراسی 
school friend

دوست دوران تحصیل 
school of thought

مکتب فکری، جریان فکری
school record 

پرونده تحصیلی 
school-age children 
کودکان واجب التعلیم، کودکان در سن تحصیل 

school-days
دوران تحصیل، دوران مدرسه، دوران دبستان

schooling
تحصیل، آموزش رسمی 

schooling system
نظام تحصیلی، نظام تحصیالت رسمی

schoolmate 
هم شادگردی، هم مدرسه ای 

schools of economic thought
مکاتب اقتصادی، مکاتب اندیشه اقتصادی 

science 
علم، علوم؛ دانش، معرفت، مهارت و تبحر

science and technology park
پارک علم و فناوری

science and technology town
شهرک علم و فناوری

science park
پــارک علمی، مجتمــع علمــی، مجتمع علمی 

صنعتی، پارک علم و دانش 
Science Research Council = Sci-
entific Research Council

شورای پژوهش های علمی 
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scientific 
علمی، مربوط به علم؛ عالمانه

scientific approach
رویکرد علمی، رهیافت علمی، روش علمی

scientific attitude 
نگرش علمی 

scientific base
پایه علمــی، مبنای علمی، بنیه علمی، شــالوده 

علمی
scientific congress

کنگره علمی، همایش علمی
scientific education

تربیت علمی، آموزش علمی
scientific fraud 

جعل علمی 
scientific knowledge

معرفت علمی، شناخت علمی، دانش علمی
scientific management

مدیریت علمی
scientific principles

اصول علمی
scientific socialism

سوسیالسم علمی، جامعه گرایی علمی
scientific thinking 

تفکر علمی 
scientific-based 

علمی، مبتنی بر علم، علم بنیان، علم محور
scientist 

عالم، دانشمند؛ علما، اهل علم ]در جمع[
scission 

تفکیک، جدایی 
scope

حیطه، حوزه، حدود، قلمرو، دامنه، گستره، پهنه
scope of act 

حیطه شمول قانون 

scope of authority
حیطه اختیار، حیطه اقتدار

scope of control = span of control
حیطه نظارت، حیطه کنترل

scope of liability
حیطه مسئولیت، حدود مسئولیت

scope of powers
حدود اختیارات، حیطه اختیارات 

scope paragraph
نخســتین بخش از گزارش حسابرسان؛ بند حدود 

رسیدگی )گزارش(
scoping

تعیین حوزه یا دامنه فعالیت 
score

امتیاز، نمره؛ به حساب آوردن، امتیاز آوردن؛ تعداد 
زیاد

scout association
انجمن پیشاهنگی، سازمان پیشاهنگی 

scrap
ضایعات، اســقاطی، اوراقی، قراضه؛ ملغی کردن، 

فسخ کردن 
scrap iron

آهن پاره، آهن اسقاطی، آهن قراضه
scrap merchant

اوراق فروش، قراضه فروش، اوراق چی
scrap value

ارزش اسقاطی 
scrape home

با اختالف کمی برنده شدن 
scrapped materials

مصالح اسقاط شــده، مصالح اوراقی، قراضه جات، 
اقالم اوراقی

screening
غربال گری، بهگزینی، پاالیش؛ بررسی پیشینه؛ از 

نظر گذراندن، نگاه اجمالی انداختن
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screening hypothesis
فرضیه غربال گری، فرضیه بهگزینی 

screening process
فرایند بهگزینی، فرایند پاالیش، فرایند غربال گری 
screening test

آزمون گزینش )نیرو(، آزمون غربال گری، آزمون 
بهگزینی 

scrip
گواهی )موقت(، برگ سپرده، گواهی سهام 

scrip certificate
گواهی ســهام موقت، گواهی سهام؛ اسناد صادره 

به عنوان گواهی 
scrip dividend

گواهی سود سهام سهمی؛ امتیاز خرید سهام 
scrip holder

دارنده گواهی سهام 
scrip issue

انتشار سهام جایزه 
scroll

طومار، تومار؛ لوله کاغذ 
scrutineer

بازرس انتخابات 
scrutinize

بررسی کردن، رسیدگی کردن دقیق
scrutinizig

بررسی دقیق، رســیدگی به آرا، بررسی دقیق آرا 
در انتخابات 

scrutiny
بررسی دقیق، بازرسی دقیق 

sea brief = sea letter = maritime 
passport

گذرنامه دریایی 
seal

مهــر )دائمی(، مهر برجســته، مهــر و موم؛ مهر 
کردن، مهروموم کردن، پلمپ کردن 

seal of approval
مهر تأیید 

sea-land carriage
حمل و نقل دریایی ـ زمینی 

sealed 
مهروموم شده، الک و مهر شده

sealed bid
پیشنهاد الک و مهر شده 

sealed tender
پیشنهاد در پاکت الک و مهر شده 

seamless customer experience 
تجربه یکپارچه مشتری 

seaport
بندر، شهر بندری 

search
جســتجو، تفتیــش، تفحص، کاوش، تجســس؛ 

کاویدن، گشتن، جستجو کردن
search and seizure

بازجویی و توقیف، بازرسی و توقیف 
search warrant

حکم تفتیش، حکم بازرسی 
searcher

جوینده، جویا، جستجوگر، پژوهنده 
searching

موشکافانه، دقیق؛ جستجوگر 
searchparty

گروه تجسس، گروه گشت 
seasonal 

فصلی، موسمی؛ موقت، ادواری؛ مناسب فصل
seasonal adjustment

تعدیل فصلی، تطبیق فصلی، تنظیم دوره ای 
seasonal articles

کاالها یا اقالم فصلی
seasonal camps

اردوهای فصلی 
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seasonal discount
تخفیف دوره ای، تخفیف فصلی 

seasonal drop
رکود فصلی، افت فصلی 

seasonal employment
اشتغال فصلی

seasonal factors
عوامل فصلی

seasonal fair = seasonal exhibi-
tion

نمایشگاه موسمی، نمایشگاه فصلی
seasonal festival

جشنواره فصلی
seasonal fluctuations

نوسانات فصلی، تغییرات فصلی
seasonal industry

صنعت فصلی؛ فعالیت فصلی؛ صنعت موسمی 
seasonal revival

رونق فصلی
seasonal tolerance clause

شرط یا ماده اغماض فصلی
seasonal unemployment

بیکاری موسمی، بیکاری فصلی
seasonal variability

تغییر پذیری فصلی، نوسان فصلی
seasonal variations

نوسانات فصلی، تغییرات فصلی
seasonal worker

کارگر فصلی
seasonality

نوسانات و شرایط فصلی؛ زمان شناسی 
seasoned

کارآزموده، کارکشــته، مجرب، کهنه کار، ورزیده، 
سرد و گرم چشــیده؛ پرورده، عمل آمده ]غذا، 

میوه، ...[

seasoned security
برگه بهادار معتبر 

seasoning
زمان الزم بــرای رواج قرضه ]اقتصــاد[؛ ادویه، 

چاشنی
seat

کرسی، پســت، مقام، سمت؛ صندلی؛ مقر، مرکز، 
پایگاه

seat of government
مقر حکومت 

secede 
کناره گیری کردن، خارج شدن، جدا شدن؛ استعفا 

دادن
seceder

عضو مستعفی، عضو جدا شده )از تعاونی(
secession

جدایی، انصراف، کناره گیــری، انفصال؛ تفکیک، 
تجزیه؛ خروج، جدایی؛ استعفا

secessionist
تجزیه طلب، جدایی طلب 

second
دوم، دومیــن، ثانوی، ثانویه؛ حمایت کردن، تأیید 
ثانیه، لحظه؛ جنس  کردن، پشــتیبانی کردن؛ 

ناقص، کاالی مرجوعی
second a motion

پیشــنهادی را تأیید کــردن، از الیحه ای حمایت 
کردن 

second assessment 
کارشناسی مجدد، ارزیابی مجدد 

second ballot
مرحله دوم انتخابات، دور دوم انتخابات 

second best theory
نظریه بهینه دوم، نظریه انتخاب بعدی

second call
دعوت دوم، فراخوان دوم، دعوت نوبت دوم

second cause 
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منشأ دوم، منشأ ثانوی؛ علت ثانویه
second class citizen 

شهروند درجه دو
second estate

اشراف، طبقه اشراف 
second general meeting

مجمع عمومی نوبت دوم 
second mortgage

رهن دست دوم، رهن ثانوی 
second nature

طبیعت ثانوی، عادت )ثانوی(
second rate = second-rate

درجــه دوم، کم ارزش تر، کم اهمیت تر؛ متوســط، 
درجه دو

second round of voting
دور دوم رأی گیری 

second shift
نوبت کاری دوم، شب کاری 

second strike strategy
راهبرد ضربه دوم، استراتژی ضربه دوم

Second World
جهان دوم ]شــامل شوروی سابق و اقمار اروپایی 

آن[ 
second world war

جنگ جهانی دوم
secondary 

ثانوی، ثانویه، فرعی، تبعی، دست دوم
secondary analysis

تحلیل ثانویه، تحلیل ثانوی
secondary beneficiary
ذی نفع ثانی، بهره بردار ثانویه، ذی نفع دست دوم

secondary cooperative
تعاونی سطح دوم، تعاونی ثانویه 

secondary data
داده های ثانویه، داده های دست دوم

secondary deposit = derivative 
deposit

سپرده ثانویه 
secondary education

تحصیالت متوسطه، آموزش متوسطه، تحصیالت 
دوره متوسطه

secondary evidence
ادله ثانویه، مستندات درجه دو

secondary group
گروه فرعی، گروه ثانویه 

secondary income source
منبع درآمد ثانویه، منبع درآمد جانبی 

secondary industry
صنعت ثانویه؛ فعالیت ثانویه

secondary liability
تعهد یا مسئولیت ثانویه؛ بدهی ثانویه

secondary market
بازار ثانویه، بازار دوم ]بورس و فرابورس[

secondary need 
نیاز ثانویه 

secondary objective
هدف ثانوی

secondary offering
پیشنهاد ثانویه

secondary picketing
سردمداری اعتصاب، مراقبت ثانوی اعتصاب 

secondary poverty 
فقر ثانویه 

secondary power
حق و اختیار دست دوم؛ اختیارات فرعی ]در جمع[
secondary products

محصوالت فرعی، محصوالت ثانوی، محصوالت 
جانبی

secondary reserves
ذخایر یا اندوخته های ثانویه
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secondary sources 
منابع دست دوم، منابع ثانویه

secondary strike
اعتصاب ثانویه؛ ضربه دوم ]سیاست[ 

second-hand dealer
کهنه فروش، سمسار، دست دوم فروش 

second-hand evidence
مدرک دست دوم، شواهد دست دوم، دالیل ثانویه، 

مستندات ثانوی
second-hand goods 

کاالی دست دوم، کاالی مستعمل، اجناس کهنه 
و مستعمل

second-hand market
بازار کاالهای دست دوم، بازار کهنه فروشان

second-tier organizations
سازمان های سطح دوم، تشکل های سطح دوم 

secret
محرمانه، ســری؛ راز، رمز و راز؛ اسرار ]در جمع[، 

نهانی، پنهان، مخفی
secret agent

مأمور مخفی 
secret ballot

رأی مخفی 
secret ballot election 

انتخابات با رأی مخفی 
secret balloting

رأی گیری مخفی، رأی گیری غیر علنی
secret partner 

شریک خصوصی
secret profits 

منافع پنهان 
secret reserves

ذخایر پنهان، اندوخته پنهان 
secret session

جلسه محرمانه، جلسه غیر علنی 

secret society 
شرکت پنهان کار؛ انجمن مخفی

secret treaty
معاهده سری 

secret vote
رأی مخفی 

secret voting = balloting
رأی گیری مخفی 

secretarial 
محاکمه غیر علنی 

secretariat 
دبیرخانه؛ دفتر وزیر مشاور، دفتر دبیرکل

secretary
دبیر، منشــی؛ وزیــر ]ایاالت متحــده[؛ کارمند 

عالی رتبه دولت ]بریتانیا، با حرف بزرگ[
secretary of embassy

دبیر سفارت، منشی سفارت 
secretary of meeting

دبیر جلسه، منشی جلسه 
Secretary of State

وزیر امور خارجــه ]ایاالت متحده[؛ وزیر ]به وجه 
اطالق در انگلستان[ 

secretly
مخفیانه، پنهانی، در خفا، سری

sect
فرقه، دسته؛ مسلک 

sectarian
فرقه ای، حزبی؛ عضو فرقه 

sectarianism
پیروی از یک فرقه 

sectarism
فرقه گرایی

section 
بخش، قســمت، دایره )اداری(؛ بخش، ماده، بند 

]قانون[؛ قشر )اجتماعی(
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section head
رییس بخش، رییس قسمت، رییس دایره

sectional 
بخشی، بخش بخش، چند تکه؛ فرقه ای، قشری؛ 

گروهی
sectional tariff = sectoral tariff

تعرفه بخشی 
sectionalism

فرقه گرایی، باندبازی، گروه بازی 
sector

بخش ]اقتصادی، بازرگانی[؛ حوزه، محدوده
sectoral

بخشی، بخش به بخش، بخش بخش
sectoral agency 

کارگزاری بخشی
sectoral agent 

کارگزار بخشی
sectoral documents

اسناد پایین دستی، اسناد بخشی
sectoral organizations 

سازمان های بخشی، تشکل های بخشی
sectoral planning
برنامه ریزی بخشی، برنامه ریزی بخش به بخش

sectoral structure
ساختار بخشی 

sectorial 
بخشی، مقطعی، بخش به بخش 

sectorial allocation 
تخصیص بخشی، توزیع بخش به بخش 

sectors of economy 
بخش های اقتصاد، بخش های اقتصادی 

secular stagnation
رکود پایدار، رکود مزمن، رکود طوالنی 

secular trend
روند پایدار، روند درازمدت، گرایش پایدار

secularism 
دین گریزی، دین ستیزی، حکومت غیر دینی 

secularist 
طرفدار حکومت غیر دینی 

secularization 
جدایی دین و سیاست، جداسازی دین و دنیا 

secure
تضمین کردن؛ تأمین کردن، تهیه کردن؛ در امان 

نگهداشتن، محافظت کردن 
secured

تضمین شده، تأمین شده، با وثیقه، تأمین دار؛ امن، 
مطمئن 

secured advance
پیش پرداخت تضمین شــده، مســاعده وثیقه دار، 

مساعده در برابر وثیقه 
secured bonds

اسناد اعتباری ضمانت شده، اوراق قرضه معتبر
secured creditor

طلبکار تأمین دار، بستانکار وثیقه دار 
secured debt

دین تضمین شده، قرض با وثیقه 
secured investment

ســرمایه گذاری ضمانت شــده، ســرمایه گذاری 
مطمئن 

secured liability
بدهی با وثیقه 

secured loan
وام تضمین شده، وام تضمینی، وام با وثیقه

secured transaction 
معامله با وثیقه، معامله مطمئن

securing and marketing
تأمین و بازاریابی، تهیه و بازاریابی 

securities
اسناد بهادار، اوراق بهادار تضمینی 

Securities and Exchange Com-
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mission
کمیسیون اوراق بهادار و بورس 

Securities and Exchange Organi-
zation (SEO)

سازمان بورس و اوراق بهادار
securities as collateral

اوراق بهادار به عنوان وثیقه 
securities in pawn

اسناد گرویی 
securities in portfolio 

مجموع دارایــی به صورت اوراق بهادار، بســته 
دارایی در قالب اوراق بهادار

securities ledger
دفترکل اوراق بهادار 

securities market 
بورس سهام و اوراق بهادار، بازار سرمایه

securities transactions law
قانون معامالت اوراق بهادار 

securitization
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، تبدیل به 

اوراق بهادار کردن
securitized products

محصوالت تضمینی 
security

ضمانت، امنیت؛ وثیقه؛ سند بهادار؛ ضامن؛ تأمین؛ 
اسناد و اوراق بهادار ]در جمع[

security agents
مأمورین امنیتی، عوامل امنیتی

security blanket
مایه آرامش؛ مأمن، پناهگاه 

security bonds
اوراق قرضه، اوراق بهادار تضمینی 

security capital
سرمایه تضمینی 

security department

اداره حفاظت، اداره حراست 
security deposit

تضمین سپرده ها؛ سپرده تضمینی 
security forces

نیروهــای امنیتی، نیروهای حفاظــت، نیروهای 
حراست

security in cash
ضمانت نقدی 

security interest
حق تأمین، حق وثیقه 

security market
بازار اسناد بهادار، بازار اوراق بهادار 

security measures
اقدامات امنیتی، تدابیر امنیتی، تدابیر حفاظتی 

security need
نیاز به امنیت 

security of employment
تأمین اشتغال، تضمین اشتغال

security regulations
مقررات امنیتی 

security right
حق ضمانت، حق تضمین؛ حق امنیت 

security ring
حلقه امنیتی 

security risk
خطر امنیتی 

security service
دســتگاه امنیتی، ســازمان امنیت ]با حروف اول 

بزرگ[
security staff

نیروهــای حفاظت، کارکنــان حفاظت؛ نیروهای 
امنیتی، نیروهای حراست، کارکنان حراست 

sedentarization
تجمیع، اســکان؛ یکجانشینی؛ اســکان عشایر، 

اسکان کوچ نشینان
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sedentarized
اسکان یافته، اسکان داده شده؛ یکجانشین

sedentary agriculture 
کشاورزی یکجانشینی 

seed = grain
بذر، دانه، حبه

seed capital
سرمایه اولیه 

seed companies
شرکت های )تولید و توزیع( بذر 

seed financing
تأمین مالی اولیه، تأمین سرمایه اولیه 

seed husbandry
تولید بذر 

seed money = start-up money 
سرمایه اولیه، سرمایه آغاز به کار

seed quality
کیفیت بذر 

seeding = sowing
بذرافشانی 

seedling
نهال، نشا، گیاهچه، جوانه بذر 

seedling centers
مراکز تهیه و تولید نهال 

seedsman
بذرفروش 

seek professional advice
نظر اهل فن را خواستن، با اهل فن مشورت کردن 
seesaw pattern

الگــوی فاقد ثبات، الگوی پر نوســان، الگوی پر 
افت و خیز

seesaw policy
سیاست بی ثبات، سیاست پر فراز و نشیب، سیاست 

پر نوسان و متغیر 
segmentation

تقسیم بندی، بخش بندی، تفکیک؛ تقسیم بازار 
segmentation marketing

بخش بندی کردن بازار )برای بازاریابی(
segmentation of duties

تفکیک وظایف
segmentation research

پژوهش در زمینه تفکیک بازار
segmentation, targeting, posi-
tioning (STP)

]نوعی روش  “بخش بندی هدف گذاری، جایابی” 
بازاریابی تلفیقی[

segments
قسمت ها، بخش ها؛ قشرها 

segregated appropriation
تخصیص تفکیکی 

segregation
تفکیک، جدایی، جداسازی 

segregationist
طرفــدار جدایی نژادی، طرفــدار جدایی؛ جدایی 

طلب
seisin

مالکیت اراضی ]در نظام فئودالی[؛ احراز مالکیت، 
حق تصرف ملک 

seizable
قابل توقیف، قابل مصادره

seize
تسخیر کردن، دستگیر کردن؛ توقیف، مصادره؛ به 
تصرف در آوردن، ضبط کردن، مصادره کردن؛ 

قبضه کردن
seizing

احراز مالکیــت؛ تصرف مطلــق؛ توقیف کردن، 
مصادره کردن

seizure
تســخیر، اشــغال، تصرف؛ ضبط، توقیف، قبض؛ 

قبضه، مصادره 
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seizure for security
توقیف احتیاطی مال 

seizure of goods 
توقیف اموال؛ مصادره کاال

seizure of movables
ضبط یا توقیف اموال منقول 

seizure of property
توقیف اموال 

selected
انتخابی، گزینش شــده، برگزیده شده، منتخب، 

برگزیده، گلچین شده
selected representative

نماینده منتخب
selection 

گزینش، انتخاب، بهگزینی؛ دســت چین، گلچین؛ 
مجموعه

selection bias
ســوگیری در گزینش، اعمال نظــر در گزینش، 

تورش انتخاب
selection committee = selection 
board

کمیته گزینش، هیأت گزینش، کمیته انتخاب 
selection criteria

مالک های انتخاب، ضوابط گزینش 
selection criterion

معیار انتخاب، مالک گزینش 
selection procedure

روند گزینش، روال انتخاب؛ مراحل گزینش
selective

گزینشــی، انتخابی، به دلخــواه؛ گزیده، منتخب، 
دست چین؛ سلیقه ای عمل کردن

selective credit controls
نظارت های گزینشی اعتبار 

selective perception 
برداشــت گزینشــی، ادراک انتخابی، برداشــت 

سلیقه ای

selective selling
فروش گزینشی

selectivity
گزینشــی رفتار کــردن، رفتار گزینشــی، رفتار 

سلیقه ای، سلیقه ای عمل کردن
selector

گزینش گر، انتخاب کننده، گزینش کننده
self identity

هویت شخصی 
self-actualization

خود شکوفایی، خود یابی 
self-actualization need

نیاز به خود شکوفایی، نیاز به خود یابی 
self-advertisement

بازارگرمی، تبلیغ برای خود
self-analysis

خود کاوی، خود تحلیلی
self-appointed

خود گمارده، خود گماشته 
self-appraisal 

خودارزیابی، ارزیابی از خود، خودسنجی
self-assessment

خودسنجی
self-awareness

خودآگاهی
self-build cooperatives
تعاونی های مسکن خودساز، تعاونی های خودساز 
self-building

خودساخت و ســاز، ساخت و ســاز توسط خود، 
ساخت و ساز شخصی

self-built
خودساخته، ساخته شده توسط خود 

self-catering facilities 
تسهیالت خودپذیرا؛ مراکز خودپذیرا

self-centered
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خودمحور، خودمدار، خودبین
self-checking

خودممیزی، ممیزی داخلی، بررسی داخلی 
self-concept 

خودانگاره 
self-confidence

اعتماد به نفس
self-confident

با اعتماد به نفس، مطمئن به خود، حاکی از اعتماد 
به نفس

self-consumption
مصرف داخلی، خودمصرفی، مصرف شخصی 

self-contained
بی نیاز، مستقل، خودکفا؛ کامل ]دستگاه[؛ خوددار، 

تودار
self-contradiction

تناقض گویی، تناقض درونی 
self-contradictory

تعارض آمیــز، دارای تضاد درونــی، تناقض گونه، 
متناقض

self-control
مسلط به خود، خودکنترل؛ تسلط بر نفس 

self-criticism
انتقاد از خود، خودانتقادی 

self-criticism forum
جلســه انتقاد از خود، جلسه خودانتقادی، همایش 

خودنکوهی 
self-deception

خودفریبی 
self-defence

دفاع از خود، دفاع شخصی، دفاع مشروع 
self-definition

خودشناسی 
self-determination
خودمختاری، حق تعیین سرنوشت، آزادی اراده 

self-determined
خودساخته؛ خودمختار 

self-development
پرورش نفس، خوداعتالیی 

self-directed
خودسامان

self-directed portfolio 
سبد سهام خودسامان

self-discipline
انضباط شخصی؛ خویشتن داری 

self-disciplined
منضبط؛ خویشتن دار 

self-educated
خودآموخته، خودساخته 

self-efficacy
خودکارآمدی، خودکارایی

self-employed
مســتقل،  کارفرمای  خویش فرما،  خوداشــتغال، 
صاحب شــغل آزاد؛ صاحبان مشــاغل آزاد ]با 

حرف اضافه the در ابتدا[، دارای شغل آزاد
self-employed artisans

صنعت گران خویش فرما، پیشه وران خوداشتغال 
Self-Employed Women’s Associa-
tion (SEWA)
انجمن زنان خویش فرما، اتحادیه زنان خود اشتغال
self-employed worker

کارگر خوداشــتغال، کارگــر خویش فرما، کارگر 
مستقل

self-employment 
خوداشتغالی، خویش فرمایی، شغل آزاد

self-evaluation
خودارزشیابی، ارزشیابی از خود

self-evident
بدیهی، آشــکار، واضح، اظهر من الشمس، محرز، 

مسلّم
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self-examination
خودنگری، خودآزمایی؛ معاینه شخصی ]پزشکی[
self-financed cooperatives

تعاونی های دارای قدرت خودگردانی مالی
self-financing

تأمیــن مالــی داخلــی، تأمین مالی شــخصی؛ 
خودکفایی در تأمین مالی، خودگردانی مالی

self-fulfilling 
معطوف به مقصود، ناظر به مطلوب 

self-fulfilment
خودانجامــی، خوداجرایــی، خودتحققی، خودکام 

بخشی، خودتوفیقی
self-governance capacity 

ظرفیت خودگردانی، استعداد خودگردانی 
self-governing

خودگردان، خودمختار؛ مستقل
self-government

خودگردانــی، خودمختــاری؛ حکومــت مردمی، 
حکومت به دست مردم

self-healing 
خودعالجی، خودشفایی، خوددرمانی 

self-help
خودیاری

Self-Help Group Promotion In-
stitution (SHGPI)

مؤسسه ترویج گروه های خودیار
self-help groups

گروه های خودیار
self-help organizations

تشکل های خودیار، سازمان های خودیار
self-imposed

خودخواسته
self-induced

خودانگیخته، خودالقا
self-initiated

خودجوش، خودانگیخته
self-inspecting

خودبازرسی، خوداستنطاقی
self-insurance

خودبیمه گری، خودبیمه ای؛ بیمه سرخود
self-interest

نفع شخصی، منفعت طلبی
self-interested

نفع طلب، سودجو؛ منفعت جویانه
self-knowledge

خودشناسی، خودآگاهی؛ معرفت نفس
self-learning

خودآموزی، خودیادگیری
self-liquidating

خودپرداز ]مالی[؛ محصــول خویش فروش؛ خود 
واریز کننده

self-liquidating loan
وام خودپرداز، وام خودواریزکننده

self-made = self-constructed
خودساخته

self-mailer
ُپست سرخود

self-managed market
بازار خودگردان

self-management
خودگردانی، استقالل مدیریتی

self-mobilization
خودتجهیزی مشارکتی

self-motivated
خودانگیخته

self-organization
خودسازمان یافتگی،  خویش سامانی،  خودسامانی، 

خودانسجامی
self-preservation

صیانت نفس
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self-propelling movement
حرکت خودجوش

self-regulation
خودتنظیمــی،  خودگردانــی؛  خودســازمانی، 

خودگردان، خودسامان
self-regulatory organization

سازمان یا تشکیالت خودانتظام
self-relaint

متکی به خود، قائم به ذات
self-reliance

خوداتکایی
self-respect

کرامت، عزت نفس، احترام به خود
self-responsibility

مسئولیت پذیری فردی، مسئولیت فردی
self-rule

خودگردانی، خودمختاری
self-sacrifice

ایثار، از خود گذشتگی
self-selection

خودگزینی، خودانتخابی، خودگزینشی
self-serve

خدمت سرخود
self-service

سلف سرویس
self-serving

خودخدمتی
self-serving bias

تعصب خودخدمتی
self-starter

با کفایت، مبتکر، خودکار
self-stimulation

خودانگیزی
self-study

خودآموزی؛ خودشناسی

self-sufficiency
خودکفایی

self-sufficiency ratio
نسبت خودکفایی، ضریب خودکفایی

self-sufficient 
خودکفا، خودبسنده، قائم به ذات

self-sufficient community
جامعه خودکفا، جامعه خودبسنده

self-supervising
خودنظارتی

self-supporting
قائم بــه ذات، متکی به خــود؛ بی نیاز از کمک، 

تأمین )از نظر مالی(
self-supporting cooperative

تعاونی خودکفا، تعاونی خودگردان
self-supporting country

کشور متکی به خود، کشور خودکفا یا خوداتکا
self-supporting debt

بدهی خودتأمین
self-sustainable growth

رشد خودپایدار
self-sustained

خودپایا، روی پای خود، متکــی به خود، قائم به 
ذات

self-sustaining
بی نیاز از غیر، خــود اتکا، روی پای خود، قائم به 

ذات
self-taught

خود آموخته
self-user

خود ـ بهره بردار، استفاده کننده سرخود 
sell

فروختن، به فروش رساندن 
sell at cost

رأس المال فروشی، فروش مایه کاری
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sell at discount
فروش با تخفیف

sell at loss = selling at loss
با ضرر فروختن، فروش با ضرر

sell off
حراج کردن، زیر قیمت فروختن، چوب حراج زدن
sell out = selling out

یکجــا فروختن؛ خیانــت کردن؛ نــارو زدن ]در 
معامالت[، آدم فروشــی؛ تمام شــدن یا تمام 

کردن ]کاال، بلیت ...[
seller

فروشنده؛ بایع ]حقوق[، فروش ]در ترکیب؛ مانند: 
کتاب فروش[

seller’s interest coverage
بیمه نامه منافع فروشنده

seller’s invoice
فاکتور فروشنده، سیاهه فروش

seller’s lien
حق تصرف فروشنده

seller’s market
بازار مناسب حال فروشــنده، بازار پر رونق، بازار 

مناسب برای فروش
seller’s option

اختیار فروشنده، حق انتخاب فروشنده؛ خیار بایع 
]حقوق[

sellers over
زیادی فروشــنده )در بازار(؛ زیاد بودن دســت در 

بازار
selling brokerage = selling com-
mission

کارمزد فــروش، حق العمل فــروش، حق داللی 
فروش

selling licence = selling permit
پروانه فروش، جواز فروش، مجوز فروش

selling on commission
فروش به صورت حق العمل کاری

selling on trust = sales on credit
فروش نسیه ای، نسیه فروشی

selling price
قیمت مصرف کننده

selling rate
نرخ فروش

selling season
فصل فروش، موعد مناسب فروش

selling short
فروش به بهای نازل، ارزان فروختن، ارزان فروشی
selling up

فروش مال بــرای واریز بدهی، فروش مال برای 
تأدیه بدهی

selling-point
عامل جذب مشتری؛ نقطه قوت، مزیت

sell-off
واگذاری به بخــش خصوصی )از طریق فروش(؛ 

فروش از روی اجبار
sell-out

خیانت، نارو، آدم فروشی
semi or fully produced goods

کاالهای ساخته و نیم ساخته
semi-automatic

نیمه خودکار
semi-cooperative

نیمه تعاونی
semi-critical path

مسیر نیمه بحرانی
semi-durable

نیمه بادوام
semi-durable goods

کاالی نیمه بادام
semi-finished

نیم ساخته، نیمه ساخته، نیمه تمام
semi-finished goods
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کاالی نیمه ساخته
semi-governmental

نیمه دولتی
semi-moving

نیمه رمه گردانی، نیمه کوچ نشینی، نیمه کوچ رو
seminal period

دوران سرنوشت ساز
seminar

گردهمایی، همایش، نشست، سمینار
semi-nomadism

نیمه کوچ روی، نیمه کوچ نشینی
semi-processed

نیمه فراوری شده؛ نیمه پردازش شده
semi-rural

نیمه روستایی
semi-senior accountant

کمک حسابدار
semi-skilled

نیمه ماهر، نیمه ورزیده، نیمه متبحر
semi-structured

نیمه ساخت دار
semi-urban

نیمه شهری
sending after

طلب کردن، احضار کردن، فراخواندن
senior

بزرگ تر، قدیمی تر، ارشــد، عالی رتبه؛ پرسابقه، با 
سابقه؛ پیش کسوت؛ مسن، کهن سال، سالمند

senior accountant
رییس حسابداری، حسابدار کل، حسابدار ارشد

senior auditor
حسابرس ارشد، ممیز ارشد، سرممیز

senior citizen
سالخورده، بازنشسته

senior debt

بدهی با تقدم، بدهی مقدم
senior lien

حق مقدم تصرف وثیقه
senior manager

مدیر ارشد، مدیر عالی رتبه؛ مدیر با سابقه
senior mortgage bond

اوراق قرضه رهن مقدم
senior officer

متصدی ارشد، مسئول ارشد، کارشناس ارشد
senior officials

مقامات ارشد، مقامات عالی رتبه
senior partner

شریک اصلی، شریک عمده
senior politician 

سیاست مدار کهنه کار 
senior researchers

پژوهشگران ارشد، محققان با سابقه، پژوهشگران 
کهنه کار

senior school 
مدرسه متوسطه، دبیرستان 

senior servants 
مستخدمان پرسابقه، کارمندان پیش کسوت 

senior shares
سهام ممتاز

senior student 
دانشجوی سال آخر

seniority
ارشــدیت، پیش کسوتی، ســابقه خدمت؛ قدمت، 

سابقه بیشتر
seniority right

حق ارشدیت، حق پیش کسوتی
seniority rule

قاعده ارشــدیت، قاعده ســابقه خدمــت، قاعده 
پیش کسوتی

sensational press 
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مطبوعات جنجالی 
sensationalist

جنجال طلب، هوچی؛ احساسات برانگیز، جنجالی؛ 
احساس گرا

sensationalize
هیاهو به راه انداختن، جنجال به پا کردن؛ بزرگ 

جلوه دادن، بزرگ نمایی کردن
sense of achievement

احساس پیشرفت، حس موفقیت
sense of belonging

حس تعلق و وابستگی
sense of duty

مسئولیت پذیری،  وظیفه،  احساس  وظیفه شناسی، 
احساس مسئولیت، حس مسئولیت

sense of justice
حس عدالت، روح عدالت

sense of obligation = sense of 
commitment 

احساس تعهد، حس التزام 
sense of occasion

موقعیت شناســی، موقع شناســی، حس تشخیص 
موقعیت، فرصت شناسی

sense of oneness
حس وحدت و یگانگی

sense of ownership
احساس تعلق، حس تعلق، احساس مالکیت، حس 

مالکیت
sense of purpose

احساس سودمندی، احساس رضایت مندی، حس 
هدفمندی

sense of responsibility
احساس مسئولیت، حس مسئولیت پذیری

sensible
فهمیده، باشعور، خردمند؛ ملتفت، آگاه

sensitive

حساس؛ با احساس
sensitive market

بازار حساس
sensitivity 

حساسیت، میزان حساسیت؛ توجه 
sensitivity analysis

حساسیت کاوی، تحلیل حساسیت
sensitivity training

آموزش  آموزش حساســیت؛  حساســیت آموزی، 
استعداد تغییر

sensitization
ایجاد حساسیت  حساس سازی؛ حســاس کردن، 

کردن
sentence

محکوم کردن، صــدور رأی محکومیت؛ محکوم 
شدن؛ رأی، فتوی، حکم ]حقوق[؛ جمله ]دستور 

زبان[
sentence in absence = sentence by 
default

حکم غیابی
sentence of the court

حکم دادگاه، رأی دادگاه
separable

قابل تفکیک، قابل افراز؛ جدا شدنی
separate

مجزا، مستقل، جداگانه؛ جدا شدن، تفکیک شدن، 
مجزا شدن، تقسیم شدن؛ متارکه کردن؛ از هم 

جدا کردن، تفکیک کردن، افراز کردن
separate accounting entity 

تفکیک شخصیت حسابداری
separate binding contract

عقد خارج الزم
separated
منفک از هم، جدا شده، مجزا، تفکیک شده، مفروز
separately
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به تفکیک، مجزا، به طور مجزا
separation

تفکیک، افراز، جداســازی؛ منفک شدن، جدایی، 
انفکاک؛ متارکه

separation matrix
ماتریس تفکیک

separation of church and state
جدایی دین و سیاست، جدایی دین از سیاست

separation of duties
تفکیک وظایف

separation of functions
تفکیک کارکردها، تفکیک وظایف

separation of ownership and 
control

تفکیک مالکیت از نظارت و دخالت
separation of powers 

تفکیک قوا
separationist

جدایی خواه، جدایی طلــب؛ طرفدار جدایی دین از 
سیاست

separatist
جدایی طلب، تجزیه طلب، جدایی خواه

sequence
توالی، تسلسل؛ ردیف، ترتیب )و توالی(، زنجیره

sequence analysis
تحلیل متوالی، تحلیل زنجیره ای

sequence sampling
نمونه گیری دوره ای

sequencing
توالی یابی، رعایت ترتیب و توالی

sequestrated property
دارایی های ضبط شده، اموال توقیف شده

sequestration
ضبــط، توقیف، مصــادره؛ تصــرف حقوقی مال 

بدهکار؛ تأمین خواسته

serf
رعیت، بنده، برده

serfdom = serfage
نظام ارباب و رعیتی؛ زندگی رعیتی

serial bond
سند قرضه مسلسل

serial entrepreneur
کارآفرین حرفه ای

serial number
شماره مسلسل، شماره ترتیب، شماره سریال

sericulture
نوغان داری، پرورش کرم ابریشم

series bond
سند قرضه مجموعه متوالی

serious
جدی، سنگین، فاحش، حاد، خطیر

serious mistake
اشتباه فاحش، اشتباه جدی

serious violation
تخلف جدی، تخلف شدید

sermon
وعظ، موعظه

servant
کارمند، مستخدم؛ خدمت گزار؛ پیشخدمت، نوکر

serve
خدمت کردن، انجام وظیفه کردن؛ پذیرایی کردن؛ 
ابالغ کــردن، تحمل کردن، گذراندن ]حقوق[؛ 
برآورده کردن؛ در راستای چیزی عمل کردن؛ 

تأمین کردن
serve a notice

ابالغ کردن، اخطار کتبی دادن )به(
serve on a committee

عضو کمیته ای بودن
serve on a sentence
محکومیت را طی کردن، گذراندن دوره محکومیت
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serve on a summons
ابالغ کردن احضاریه، ابالغ احضاریه

served by
تحت پوشش خدمات؛ بهره مند از خدمات

service
خدمــت، خدمات؛ تعمیــرات دوره ای؛ طول دوره 
خدمت؛ تأدیه وام، پرداخــت بهره وام ]مالی و 
اقتصــادی[؛ مرکز )خدمات(؛ ســازمان، اداره؛ 

ابالغ )کردن(
service a loan

سود وام را پرداخت کردن
service agreement

قرارداد استخدامی
service area

منطقه یا ناحیه تحت پوشش خدمات؛ استراحتگاه 
بین راهی

service at residence
ابالغ در محل اقامت

service benefits
مزایای خدمت، مزایای سابقه خدمت

service by publication
ابالغ از طریق آگهی عمومی

service capability = servive ca-
pacity

ظرفیت خدمات، ظرفیت خدمت رسانی
service charge

کارمزد خدمات، هزینه نگهداری؛ شــارژ )مجتمع 
مسکونی(

service company
شرکت خدماتی

service contract
قرارداد خدمت، قرارداد خدماتی

service cooperative 
تعاونی خدمات 

service cooperatives
تعاونی های خدمات، شرکت های تعاونی خدماتی

service cost
هزینه خدمات

service delivery = service render-
ing

ارائه خدمات، عرضه خدمات، خدمات رسانی
service department

اداره کارپردازی، واحد خدمات
service flat

آپارتمان اجاره ای با خدمات جنبی
service guilds = service trades

صنوف خدماتی
service industries

صنایــع خدماتی؛ فعالیت های خدماتی، مشــاغل 
خدماتی، بخش های خدماتی

service industry
صنعت خدمات، بخش خدمات، فعالیت خدماتی

service instructions
راهنمای استفاده از خدمات

service life
سنوات خدمتی، عمر خدمتی؛ عمر اقتصادی

service motive
انگیزه خدمت

service of charges
ابالغ اتهامات

service provider
ارائه دهنده یا تأمین کننده خدمات،خدمات رســان، 

خدمات دهنده، سرویس دهنده
service quality

کیفیت خدمات
service rendering

عرضه خدمــات، خدمات رســانی، ارائه خدمات، 
خدمت رسانی

service road
جاده فرعی، جاده کنارگذر

service sector
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بخش خدمات
service staff

ستاد خدمات، ســتاد خدماتی؛ نیروهای خدماتی، 
کارکنان بخش خدمات

service supplier
تأمین کننده یا عرضه کننده خدمات؛ کارپرداز

service trade union 
اتحادیه صنوف خدماتی

serviceable
قابل استفاده، به دردبخور؛ بادوام، عملی

service-oriented
خدمات گرا، جنبه خدمات رســانی داشــتن، جنبه 

خدماتی داشتن
service-type cooperative

تعاونی از نوع خدمات؛ تعاونی خدماتی
serving summons

ابالغ احضاریه
servitude

خدمات اجباری، کار بردگی، بیگاری؛ حق ارتفاقی؛ 
بردگی، بندگی

set a sample
سرمشق شدن، الگو شدن، الگو قرار گرفتن

set apart
متمایز ساختن، تفکیک کردن

set aside = setting asside
تخصیــص دادن؛ الغا کردن، باطــل کردن؛ کنار 

گذاشتن ]برای منظور خاص[
set forth
مقرر شده، مطرح شده؛ مقرر کردن، مطرح کردن
set of accounts

اسناد حساب، دفاتر حساب
set off

تهاتر کردن؛ جبران؛ ترقی بهای ملک به واسطه 
عرصه و اعیان

set out

آغاز کردن، راه افتادن
set prices

قیمت های تعیین شده
set to work

دست به کار شدن، شروع کردن
set-aside land

زمین زیر کشت برده نشده، طرح تحدید کشت
set-back

مانع، مشکل، بدبیاری؛ شکست
setting a trend

باب کردن
setting aside

اختصاص دادن، چیــزی را برای امر خاصی کنار 
گذاشتن، تخصیص؛ ابطال ]حقوق[

setting up = setting-up
راه اندازی، تشکیل، برپایی؛ آماده سازی دستگاه یا 

خط تولید 
setting-up costs

هزینه های تشکیل و راه اندازی
settle

حل کــردن، فیصله دادن، حــل و فصل کردن؛ 
تســویه کردن؛ مصالحه کردن؛ ساکن شدن، 
مستقر شدن، ســکونت گزیدن؛ تعیین تکلیف 

کردن
settle a dispute

حل و فصل کردن اختالف
settle down

مستقر شدن
settle for

پذیرفتن، رضایت دادن
settle up

پرداختن، تسویه حساب کردن
settled estate

ملک انتقالی به چند نفر به طور متوالی
settled farmers
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کشاورزان یکجانشین، کشاورزان اسکان یافته
settled nomads

عشایر اسکان یافته، عشایر یکجانشین
settled tribes

قبایل اسکان یافته
settlement

حــل و فصل، فیصله؛ تســویه، تصفیه، پرداخت؛ 
آبادی، شهرک؛  ســکونتگاه؛  اسکان،  استقرار، 

تعیین تکلیف
settlement account

حساب تصفیه
settlement day

روز تسویه، روز تصفیه
settlement department

اداره امور تصفیه، واحد امور تسویه، بخش تصفیه 
حساب

settlement discount
تخفیف واریز نقدی

settlement fund
صندوق تسویه، صندوق تصفیه

settlement in kind
پرداخت غیر نقدی، پرداخت )به صورت( جنسی؛ 

تسویه غیر نقدی 
settlement of budget

تفریغ بودجه
settlement of budget bill

الیحه تفریغ بودجه
settlement of debts

تسویه دیون، تصفیه دیون، تسویه بدهی
settlement of disputes = dispute 
settlement

حل و فصل اختالفات، حل اختالفات
settlement of succession

حصر وراثت، تصفیه ترکه
settlement option

اختیار تسویه خسارت
settlement schemes 

طرح های اسکان، برنامه های اسکان 
settler

مهاجر، مقیم، مستعمره نشین؛ ساکن
settlor

امین تســویه، تســویه کننده، بنیان گذار موقوفه، 
بانی تراست

set-up
آماده سازی؛  تنظیم؛  ساختار؛  سازمان،  تشکیالت، 

راه اندازی، تشکیل
set-up cost

هزینه راه اندازی، هزینه آماده سازی )خط تولید(
set-up time

زمان آماده سازی )خط تولید(، زمان راه اندازی
seven member board

هیأت هفت نفره، شورای هفت نفره
seven principles

اصول هفت گانه
seven principles of cooperative

اصول هفت گانه تعاون، هفت اصل تعاون
sever

قطع کردن، تفکیک کــردن، تجزیه کردن، جدا 
کردن

severability
قابلیت تفکیک، قابلیت افراز

severability clause
شرط استثنا

severable
قابلیت تفکیک، قابل تقسیم، قابل افراز

severable contract
قرارداد تفکیکی، قرارداد مجزا

several
متعدد، چند گانه؛ انفرادی، مجزا، به تفکیک

several covenants



862  several fishery

تعهدات انفرادی
several fishery

صیدگاه اختصاصی
several liability
تعهد فردی، مسئولیت انفرادی، مسئولیت فردی

several partners
تعدد شرکا، شرکای متعدد

several process sampling = 
multi-stage sampling

نمونه گیری چند مرحله ای
severally

انفراداً، منفرداً، انفرادی
severalty

اجــاره داری انحصاری، مالکیت انفــرادی منافع 
زمین؛ ملک مفروز، اراضی تفکیک شده

severance
جدایی، انفصال، تقسیم، تجزیه، افراز

severance of actions
تفکیک دعاوی

severance pay = redundancy pay-
ment

حــق انفصال از خدمــت، وجــوه پرداختی بابت 
انفصــال از خدمت، حق بازخریــد خدمت ]در 

زمان تعدیل نیرو[
severance tax

مالیات اســتحصال؛ مالیات بهره برداری از منابع 
طبیعــی، مالیــات بــر منابع طبیعــی، مالیات 

بهره برداری از انفال
severe

سخت، تند، شدید، جدی
sewage

پساب، فاضالب
sewage farm

محل تهیه کود از فاضالب
sewage irrigation

آبیاری با آب فاضالب 
sewage system

شبکه فاضالب
sewage treatment facilities

تأسیســات تصفیــه فاضالب، امکانــات تصفیه 
فاضالب

sewage treatment system
شبکه تصفیه فاضالب

sewage work
تصفیه خانه فاضالب

sewer
فاضــالب، لوله فاضــالب، مجــرای فاضالب؛ 

دوزنده، خیاط
sewerage 

شبکه فاضالب، سیســتم فاضالب، شبکه آب و 
فاضالب رو

sewing
دوزندگی، خیاطی؛ دوختن

sewing-machine
چرخ خیاطی

sex
جنس ]مذکر، مؤنث[، جنسیت

sexist
جنسیت گرا

sexual
جنسی، جنسیتی

shabby-genteel
محتاج آبرومند؛ کسی که با سیلی صورت خود را 

سرخ می کند
shack = shanty

زاغه، آلونک، کلبه
shack settlement

منطقه آلونک نشین یا زاغه نشین، حلبی آباد
shackle

غل و زنجیر، قید و بند
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shadow cabinet
دولت سایه، کابینه سایه

shadow director
مدیر سایه، مدیر پشت پرده

shadow government
دولت سایه، دولت غیر رسمی، دولت پشت پرده

shadow price
قیمت سایه، شبه قیمت

shadow wage rate
نرخ مزد سایه، نرخ دستمزد سایه

shake-out
تنــزل؛ تجدیــد ســازمان، خانه تکانی  رکــود، 
ســازمانی؛ تعدیل یا اخــراج کارکنان ]با هدف 

کوچک سازی[، تعدیل نیرو
shake-up

تحول اساسی، تغییر و تحول بنیادین؛ خانه تکانی 
سازمانی

shallow tube-well
چاه حلقه ای کم عمق

sham
صوری، ســاختگی، واهی، کاذب؛ شــیاد، دغل؛ 

تظاهر کردن، وانمود کردن
sham dividend

سود ســهام ساختگی، سود ســهام صوری، سود 
سهام کاذب

sham election
انتخابات ساختگی، انتخابات صوری

sham quarrel
جنگ زرگری، مرافعه ساختگی

sham sale = wash sale
فروش ساختگی، فروش صوری

shanty town
منطقه آلونک نشین، حلبی آباد، زورآباد

shape
شکل، ریخت؛ حالت، فرم؛ شکل دادن، فرم دادن؛ 

تحت تأثیر قراردادن

share
ســهم، بخش، دانگ، حصه؛ شــریک شدن، به 
شــراکت گذاشتن؛ قســمت کردن؛ سهام ]در 

جمع[؛ سهیم شدن؛ سهیم کردن
share allocation

تخصیص سهام؛ میزان سهام تخصیصی
share bonus

پاداش یا جایزه به صورت سهم
share capital

سرمایه  ســهامداران،  ســرمایه  سرمایه سهمی، 
شراکت

share capital base
مبنای سرمایه سهمی

share certificate
گواهی مالکیت سهم، گواهی سهام؛ اوراق سهام 

]در جمع[
share dividend

سود )پرداخت شده( به صورت سهام
share elasticity

کشش سهام
share in cash

سهم نقدی
share in cooperative

سهم در تعاونی
shares in possession

سهام تصرفی، سهام در اختیار
share index

شاخص بهای سهام
share ledger

دفترکل مشخصات سهامداران
share lots

قطعات سهام
share market

بازار سهام
share option
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اختیار خرید سهام
share option scheme

طرح اختیار خرید سهام، طرح خرید سهام توسط 
کارکنان

share out
تقسیم کردن، قسمت کردن، به شراکت گذاشتن
share owners

صاحبان سهام، سهامداران، دارندگان سهام
share paper

برگه سهام، ورقه سهام؛ اوراق سهام ]در جمع[
share participation

سهام مشارکت، مشارکت سهمی
share premium

جایزه یا منفعت نشــر اوراق بهاردار؛ امتیاز نشــر 
سهام

share premium account
حساب سود سهم، حساب منفعت سهم

share pushing
قالب کردن سهام، انداختن سهام، آب کردن سهام
share register

دفتر مشخصات سهامداران
share reinsurance

بیمه اتکایی سهام
share splitting
خرد کردن سهم، تقسیم سهم به اجزای کوچک

share tenancy
اجاره بهای جنسی

share warrant
رسید سهام، گواهی)نامه( سهام

share-cropper
نسق بر، صاحب نسق، سهم بر، مزارعه کار

share-cropping
مزارعه، سهم بری، نسق بری ]کشاورزی[

shared
مشترک؛ هم سهم، شراکتی

shared action 
اقدام مشترک

shared activity 
فعالیت مشترک

shared culture
فرهنگ مشترک

shared enterprises
بنگاه های اقتصادی مشــترک، کسب و کارهای 

مشترک
shared interests
عالیق مشترک، منافع مشترک، مصالح مشترک
shared knowledge

دانش جمعی، دانش مشترک ؛ شناخت مشترک
shared ownership

مالکیت مشترک، مالکیت مشاع
shared responsibility

مسئولیت مشترک
shared service cooperatives

تعاونی های خدمات مشترک
shared services

خدمات مشترک، خدمات شراکتی
shared values

ارزش های مشترک
shared vision

دیدگاه مشترک، چشم انداز مشترک
shareholder

ســهامدار، صاحب سهم؛ ســهامداران، صاحبان 
سهام ]در جمع[

shareholder investor
ســرمایه گذاری صاحب ســهم، ســرمایه گذاری 

سهامدار
shareholders book

دفتر اسامی سهامداران
shareholders calling

دعوت سهامداران، فراخوان سهامداران 
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shareholders equity
سرمایه ســهامداران، آورده ســهامداران؛ حقوق 

صاحبان سهام
shareholding cooperatives

تعاونی های صاحب سهام، تعاونی های سهامی
shareholding firm

مؤسسه سهامی
shareholding partners

شرکای سهامی
shareholdings

تعداد سهام، سهام
share-ownership

مالکیت سهام، تملک سهام، تصاحب سهام
shares 

سهام 
shares issue = stocks issue

نشر سهام، صدور سهام، عرضه سهام
shares nominal value

ارزش اسمی سهام
Shares of Justice

سهام عدالت
shares of no par value
سهام فاقد ارزش اسمی، سهام بدون بهای اسمی
shares or bonds

سهام یا قطعات سهام
shares purchased

سهام خریداری شده
shares real cost

قیمت واقعی سهام
shares register book

دفتر ثبت سهام
shares specification

مشخصات سهام، اوصاف سهام، جزئیات سهام
shares value

ارزش سهام

sharing
تقسیم، تسهیم؛ سرشــکن کردن؛ سهیم کردن، 

شریک کردن؛ به شراکت گذاشتن، شراکت
sharing expenses

تقسیم هزینه ها، تقسیم مخارج
sharing in loss

شراکت در زیان
sharing in loss and profit (SLP)

شراکت در سود و زیان، تقسیم نفع و ضرر
sharing in profits

شراکت در سود
sharing of costs 

تقسیم هزینه ها، سرشکن کردن هزینه ها
sharing of expenditures

تســهیم مخارج، تقسیم هزینه ها، سرشکن کردن 
مخارج

sharing of proceeds
تقسیم سودهای حاصله؛ تقسیم عواید

sharing of profit
تقسیم سود

sharing the market
تقسیم بازار

sharp budget cuts
کاهش شدید بودجه

sharp cut
کاهش شدید

sharp practice
دوز و کلک، کالهبرداری، حقه بازی، شیادی

shearing
پشم چینی

sheep dung
فضوالت گوسفند، پشکل

sheep fold = sheep pen
آغل گوسفند

sheep shearing
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پشم چینی گوسفند
sheep walk

چراگاه گوسفند
sheer poverty = absolute poverty

فقر محض، فقر مطلق
sheet 

ورق، برگه، برگ، صفحه، ورقه؛ مالفه، شمد 
shelf-life

مدت مجاز نگهداری در قفسه، عمر قانونی، مدت 
مجاز نگهداری در انبار

shell company
شرکت ظاهری، شرکت صوری

shelter
ســرپناه، جان پناه؛ مســکن؛ پناه دادن، محافظت 

کردن
shelter belt

کمربند محافظ
sheltered

امن، محفوظ؛ سرپوشیده؛ تحت حمایت
shepherd 

شبان، چوپان 
sheriff

کالنتر؛ ضابط جلسه دادرسی
shift

نوبت کاری؛ تغییــر، چرخش؛ تغییر جهت؛ انتقال، 
جا به جایی

shift differential
مابه التفاوت حقوق و دستمزد ناشی از نوبت کاری، 

تفاوت دستمزد نوبت کاری یا کار شیفتی
shift effect hypothesis

فرضیه اثر انتقال
shift in demand

تغییر در تقاضا، تغییر تقاضا، تغییر روند تقاضا
shift in supply

تغییر در عرضه، تغییر روند عرضه

shift pay
مزد نوبت کاری، حقوق شیفت کاری

shift premium
پاداش شیفت کاری، پاداش نوبت کاری

shift work
نوبت کاری، کار شیفتی، کار نوبتی، شیفت کاری

shifting
جا به جایی، تغییر، انتقال

shipment
محموله، مرسوله؛ بارگیری، حمل و نقل )دریایی(
shipper

شرکت باربری دریایی؛ ارسال کننده محموله
shipping

حمل با کشتی؛ حمل و نقل )دریایی(؛ کشتی رانی؛ 
حمل و نقل محموله

shipping documents
اســناد حمل، اســناد بارگیری کشــتی، مدارک 

بارگیری
shipping lines

خطوط کشتی رانی، خطوط حمل و نقل دریایی
shipping mark

عالمت روی بسته بندی
shipping office

دفتر ثبت دریایی
shipping shares

سهام کشتی رانی
shirking

کم کاری؛ طفره روی؛ از زیر کار در رفتن یا شــانه 
خالی کردن

shock effect
اثر ضربه

shock group = action group 
گروه ضربت 

shocking
تکان دهنده، هولناک؛ زننده
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shoddy clothing
البسه بنجل

shoe-leather costs
هزینه های دوندگی

shoe-shiner
واکسی، واکس زن

shop
فروشــگاه، مغازه، دکان؛ کارگاه، تعمیرگاه؛ خرید 

کردن؛ مؤسسه، بنگاه ]محاوره[
shop around

استعالم بها
shop assistant

شاگرد فروشگاه؛ متصدی فروش
shop audit

بررسی فروش فروشگاه
shop buying

خریدهای حرفه ای
shop premises

محوطه فروشگاه؛ صحن کارگاه
shop steward

نماینده اتحادیه کارگران، نماینده کارگران
shop window

ویترین، ویترین مغازه
shopaholic

معتاد به خرید، عاشق خرید، خوره خرید
shop-floor

کارگاه، سالن کارخانه، صحن کارگاه
shopkeeper

مغازه دار، دکان دار، صاحب مغازه؛ فروشنده
shopkeeping

مغازه داری، فروشندگی
shoplifting

دزدی از مغازه، دکان زنی
shopper

خریدار، خریدکننده؛ مشتری

shopping
خرید؛ کاالهای خریداری شــده، خریدها؛ خرید 

کردن
shopping center

مرکز خرید، مجتمع فروشگاهی، مرکز تجاری
shopping mall

بازارچه، محل خرید، مرکز خرید
shopping street

خیابان تجاری
shopping week

هفته اعالن برای ترویج یا تبلیغ یک کاال
shop-walker

مسئول یک قسمت در فروشگاه
shop-window

بساط کنار خیابان؛ بساطی
short

کوتاه؛ کم، اندک، مختصر، موجز؛ دارای کسری، 
 of در ابتدا و in دارای کمبود ]با حرف اضافه

در انتها[
short account

حساب بدون اعتبار، حساب دارای کسری؛ حساب 
فاقد موجودی کافی

short bill
برات دیداری، برات عندالمطالبه

short change option
خیار غبن ]حقوق[

short column
ستون مبالغ جزئی

short course
دوره کوتاه مدت

short credit
اعتبار کوتاه مدت

short hedge
پیش فروش تأمینی ارز

short hedger
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تأمین کننده در بازار فروش
short lease

اجاره کوتاه مدت
short loan = short-term loan

وام کوتاه مدت
short money market

بازار اعتبار کوتاه مدت
short notice

اخطار کوتاه مدت؛ اطالعیه کوتاه و مختصر؛ آگهی 
مختصر و مفید

short odds
شرط بندی کوچک

short prices
مظنه پایین، قیمت های ضعیف

short sale
سلف فروشــی،  وثیقــه؛  بــدون  پیش فــروش 
بهای  به  فروش  ارزان فروشــی،  پیش فروشی؛ 

نازل
short-term rate of interest

نرخ بهره اعتبارات کوتاه مدت
short title

فهرست عناوین قانونی؛ عنوان مصوبه مجلس
shortage

کمبود، کسری
shortage of labor

کمبود نیروی کار، کمبود کارگر
shortage of staff = shortage of 
manpower

کمبود نیرو
short-changed

مغبون
shortcoming

نقص، اشکال، عیب، کمبود، نارسایی
shortcut

میان بر، راه میان بر، راه کوتــاه؛ میان بر زدن، راه 

کوتاه کردن
shorten

کوتاه کردن؛ کوتاه شدن؛ کم کردن
shortening = vegetable oil = ghee

روغن نباتی، روغن گیاهی
short-handed = short-staffed = 
understaffed

دچار کمبود نیرو، مواجه با کمبود نیرو
shorthanding

تندنویسی
short-notice deposit 

سپرده کوتاه مدت
short-range = short-term = short-
run

کوتاه مدت
short-run impact

اثر کوتاه مدت، تاثیر کوتاه مدت
short-sighted

کوته بینانه؛ کوته بین، کوته نظر
short-sightedness effect

اثر کوته نظری
short-term advantages

مزایای کوتاه مدت، منافع کوتاه مدت
short-term cooperative credit 
system (STCCS)

نظام اعتبارات تعاونی کوتاه مدت
short-term credit

اعتبار کوتاه مدت
short-term deposits

سپرده های کوتاه مدت
short-term fund 

وجوه  موقــت؛  کوتاه مدت، صنــدوق  صنــدوق 
کوتاه مدت ]در جمع[

short-term goals
اهداف کوتاه مدت
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short-term investment
سرمایه گذاری کوتاه مدت

short-term loan
وام کوتاه مدت

short-term policy
بیمه کوتاه مدت، بیمه نامه کوتاه مدت

short-term return = short-trem 
yielding

زودبازده
short-term return activities

فعالیت های زودبازده
short-term savings

صرفه جویی هــای  کوتاه مــدت؛  پس اندازهــای 
کوتاه مدت

short-time worker
کارگر نیمه وقت

short-weight
کم فروختن، کم فروشی

show 
نمایش، نمایشگاه، شو؛ نمایش ساختگی، تظاهر، 
ظاهر سازی؛ نشــان دادن، نمایش دادن؛ ثابت 

کردن، اثبات کردن 
show of hands

رأی گیری با بلند کردن دست
showcase

ویترین؛ گزیده، گلچین
show-days

روزهای بازدید از نمایشگاه
showing partial views

اعمال نظر کردن
showroom

نمایشگاه
shrewd

هوشمند، باشعور، زیرک؛ هوشمندانه
shrimp

میگو
shrink

کوچک شدن، کم شــدن، افت کردن، آب رفتن؛ 
افت )سود(

shrinkage
کوچک شدن، افت، آب رفتن؛ افت سود

shuffle
تغییر سیاست، تغییر موضع؛ طفره رفتن

shuffle of the cabinet
جا به جایی اعضای کابینه، ترمیم کابینه

shunting stocks
سوءاســتفاده از تفاوت ارزش ســهام در دو بازار 

مختلف
shut down

توقف تولید؛ توقف کار؛ تعطیلی کارگاه یا کارخانه؛ 
تعطیلی، بیکاری

shut down day
روز تعطیل رسمی

shut down point
نقطه توقف تولید

sick
بیمار، مریض، ناخوش، ناخوش احوال

sick fund
صندوق اعانه بیماران

sick leave
مرخصی استعالجی

sick pay 
حقوق ایام بیماری 

sickness and disablement insur-
ance

بیمه بیماری و از کار افتادگی
sickness benefit 

دستمزد ایام بیماری، مزایای ایام بیماری
sickness insurance

بیمه بیماری
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side 
طرف، ســو؛ کنار؛ جانب، ســمت؛ جهت؛ ستون 
]حسابداری[؛ شــقه ]گوشت[؛ اطراف و جوانب 
]در جمع[؛ از کســی طرفــداری کردن، جانب 

کسی را گرفتن 
side constraints 

محدودیت های جانبی، محدودیت های جنبی 
side effects 

اثرات جانبی، آثار جنبی، تأثیرات فرعی یا جنبی، 
عوارض جانبی

side-issue
مســأله فرعی، امــر ثانوی، موضوع حاشــیه ای؛ 

مسائل حاشیه ای، حواشی ]در جمع[
sideline

کاالی جنبی، کار جنبی یا فرعی؛ حاشیه، حاشیه 
اجالس؛ حواشی ]در جمع[

sideline of the meeting
حاشیه اجالس، حاشیه نشست

sideline issues
موضوعات مطرح شده در حاشیه اجالس، حواشی 

اجالس
side-note = marginal note

حاشیه نویسی
side-road

جاده فرعی، راه فرعی، کنارگذر
side-show

موضوع کم اهمیت؛ برنامه فرعی، برنامه جنبی
side-street

خیابان فرعی
side-track

از موضوع اصلی منحرف کردن
side-way

جاده فرعی، کنارگذر
siege

محاصره، حصر
sight bill = sight draft

برات دیداری
sight partner = sleeping partner 
= silent partner

شریک غیر فعال
sight remittance

تحویل عندالرؤیت
sign

عالمت، نشانه، تابلو؛ امضا کردن
sign a contract

امضای قرارداد
sign on the back

امضا کردن ظهر سند، امضا کردن پشت سند
signal

عالمت، نشانه؛ هشدار، پیام؛ سیگنال، نشانک
signaling 

عالمت دادن، عالمت فرســتادن؛ هشدار دادن؛ 
سیگنال دادن؛ پیام دربرداشتن 

signatories
صاحبان امضا، دارندگان حق امضا؛ امضاکنندگان
signatory

امضاکننده، صاحب امضا
signature

امضا، پاراف؛ توشیح؛ امضا کردن، پاراف کردن
signature by proxy
امضای وکالتی، امضای به نیابت، امضای نیابتی

signature loan
وام شرافتی

signature to a blank document
سفیدامضا، سند سفیدامضا

sign-board
نام تجاری؛ تابلو ]شرکت، مؤسسه، فروشگاه[

signed certificate
گواهی امضا شده

signed contract
قرارداد امضا شده، قرارداد منعقده
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significance
معناداری، معنی داری؛ اهمیت

significant
معنادار، معنی دار؛ مهم، واجد اهمیت

signing a contract = concluding a 
contract

انعقاد قرارداد، عقد قرارداد، امضای قرارداد
silage

علوفه زمستانی، علیق سیلویی
silence

سکوت، خاموشی
silence implies consent

سکوت عالمت رضاست
silence of law

سکوت قانون، ابهام قانونی
silent majority

اکثریت خاموش
silent member = passive member

عضو غیر فعال
silent partner = sight partner

شریک غیر فعال
silkworm rearing = sericulture

پرورش کرم ابریشم، نوغان داری
silo

سیلو، انبار غله، انبار؛ زاغه ]نظامی[
silo fodder

علوفه سیلو، علف سیلو، علوفه انباری
silver-backed currency

ارز با پشتوانه نقره
similar 

مشابه، همانند، مانند هم، شبیه )به هم(
similar circumstances

شرایط مشابه، شرایط یکسان
similarities

وجوه تشابه، وجوه اشتراک، تشابهات

similarity 
شباهت، مشابهت، همانندی، تشابه 

similarity of functions
تشابه وظایف؛ موازی کاری

similarly
هــم، نیز، همچنین، به همــان ترتیب، به همین 

قیاس
simple contract

قرارداد شفاهی، قرارداد عادی، قرارداد غیر رسمی، 
پیمان عرفی

simple contract creditor
بستانکار بدون وثیقه

simple correlation
همبستگی ساده

simple debenture
سند غیر رسمی، سند عرفی، قولنامه

simple equipment
تجهیزات ساده

simple index
شاخص ساده

simple interest
بهره ساده، ربح ساده

simple linear relationship
رابطه خطی ساده

simple majority vote
اکثریت آرا، با اکثریت دو سوم اعضای حاضر

simple random sampling
نمونه گیری تصادفی ساده

simple sampling
نمونه گیری ساده

simple share
قطعه سهم عادی

simple trust
تولیت ساده

simple-structured 
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دارای ساختار ساده
simplification

ساده سازی؛ ساده انگاری
simplified 

ساده شده، ساده، ساده سازی شده
simplify 

ساده کردن، راحت کردن، آسان کردن، ساده سازی 
کردن

simplistic
ساده انگارانه، ساده نگرانه

simply
صرفًا، فقط؛ به سادگی، به راحتی؛ ساده، بی آالیش
simply stated

به بیان ساده، به زبان ساده، به عبارت ساده تر
simulated contract

قرارداد صوری
simulation

شبیه سازی، همانندسازی؛ عمل صوری، تظاهر
simulator

شبیه ساز، سیموالتور
simultaneous 

همزمان، مقارن، مصادف 
simultaneously 

به طور همزمان، در یک زمان، مقارن باهم 
sin tax

مالیات بر کاالهای مضر
sincere and dedicated

مخلص و متعهد
sine qua non
ضروری؛ شرط الزم، شرط اساسی، شرط ضروری
single

تک، تکی، تنها، منفرد؛ مجرد؛ منحصر به فرد، بی 
همتا؛ یک نفره، تک نفره

single capacity
یک کاره، تک شغلی

single digit inflation 
تورم تک رقمی، تورم زیر ده درصد 

single disposable
یک بار مصرف

single entry accounting
حسابداری یک طرفه

single factorial
تک عاملی، یک عاملی

single liability
بدهی انفرادی، بدهی فردی؛ تعهد انفرادی

single market
بازار مشترک، اتحادیه تجاری

single options
اختیار خرید و فروش

single parent = single-parnet
تک سرپرست، ولی منفرد

single positioning system
شیوه یک ثبتی، روش یک ثبتی

single product economy = uni-
product economy = one-product 
economy

اقتصاد تک محصولی
single proprietorship

تک مالکی
single rate

تک نرخی، یک تعرفه ای
single state

تجرد، وضعیت مجردی
single-crop economy

اقتصاد تک محصولی
single-entry book-keeping

دفترداری ساده، دفترداری بسیط
single-minded

ثابت قدم، راسخ، قاطع
single-party = one-party 
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تک حزبی 
single-payer

تک پرداخت کننده، تک مؤدی
single-payment loan

وام تک قسطی، وام یک قسطی
single-purpose

تک منظوره، یک منظوره
single-purpose cooperative

تعاونی یک منظوره
single-stakeholder

تک ذی نفعی، تک بهره بردار
single-tax system

نظام تک مالیاتی، نظام مالیاتی واحد
single-valued

تک ارزشی، یک ارزشی، ارزش واحد
singular heir = sole heir

وارث منحصر به فرد
singular matrix

ماتریس نامنظم، ماتریس ویژه
sink a loan

مستهلک کردن بدهی
sinking fund

صندوق وجوه اســتقراضی؛ بودجه درنظر گرفته 
شده برای استهالک

sinking funds
وجوه استهالکی

sister company
شرکت مشابه، شرکت خواهر خوانده

sister institutions
نهادهای خواهر خوانده، نهادهای مشابه

sister nations
دوول برادر، ملل برادر

sister organizations
سازمان های مشــابه، سازمان های وابسته به هم، 

سازمان های خواهرخوانده

sit by
دســت روی دســت گذاشــتن، اقدامی نکردن، 

نظاره گر بودن
sit-down protest

اعتراض نشسته
sit-down strike

تحصن، اعتصاب نشسته
site

کارگاه ســاختمانی؛ محل، مــکان؛ محل اجرای 
پروژه یا طرح، محل احداث؛ عرصه ]در مقابل 

اعیان[
site and superstructure

عرصه و اعیان
site preparation

تجهیز کارگاه
site selection 

مکان گزینی
site supervisor

ناظر کارگاه، سرپرست کارگاه ساختمانی
site survey

مکان یابی
site value tax

مالیات بر ارزش محل
site visit

بازدید از محل )اجرای پروژه(
site-specific 

مختص به محل یا مکان خاص، مکان محور
sit-in strike

تحصن، اعتصاب نشسته؛ بست نشستن
sitting member

نماینده کنونی، نماینده فعلی
sitting target

هدف آسان
situation 

وضع، وضعیت، موقعیت؛ شرایط، اوضاع 
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situation analysis 
تحلیل وضعیت، تحلیل موقعیت 

situation utility possibility fron-
tier

مرز امکان مطلوبیت وضعی
situational 

موقعیتی، وضعی، وضعیتی، بســته به شــرایط یا 
وضعیت 

situational approach 
رویکرد وضعی

situational leadership
رهبری وضعی

situational selection 
انتخاب موضعی 

situationalism
موقعیت گرایی، موقعیت طلبی

situationalist
]در  موقعیت طلــب؛ وضعیت گراها  موقعیت گــرا، 

جمع[
situationality

وضعیت مندی
situations vacant

ستون آگهی های استخدام ]در روزنامه[
situations wanted

ستون آگهی های تقاضای کار ]در روزنامه[
six parts

شش دانگ
size

اندازه، وســعت، حجــم، مقدار، تعــداد؛ بزرگی و 
کوچکی، مساحت، متراژ ]زمین[

size and composition of board
تعداد و ترکیب هیأت مدیره

size chicken
مرغ سایز، مرغ متوسط، ]مرغ تقریبًا 40 روزه بین 

وزن 1200 تا 1800 گرم[

size of investment
میزان سرمایه گذاری، حجم سرمایه گذاری

size of manpower
حجم نیروی انسانی، تعداد کارکنان

size of membership
شمار اعضا، تعداد اعضا، عده اعضا

size of sample = sample size
حجم نمونه 

sizeable = sizable
نســبتًا بــزرگ، تقریبــًا زیاد؛ چشــمگیر، بزرگ 

]موفقیت[؛ حجیم، جادار، تنومند، جاگیر
sizeable group

گروه نسبتًا بزرگ
skeleton laws

قوانین پایه
skeleton service

حداقل خدمات، خدمات حداقلی
skeleton staff

حداقل کارکنان، حداقل نیرو
sketch 
طرح، طرح اولیه؛ نمای کلی؛ کلیات، شرح مختصر
sketching

طرح ریزی
skewed 

چوله، نامتقــارن، بی قرینــه، کج وکوله؛ تحریف 
شده، مخدوش شده 

skewness
عدم تقارن، چولگی، بی قرینگی، یک سویگی

skid row
محله بی خانمان ها، محله فقــرا، محله ولگردها، 

محله کارتون خواب ها
skill development center

مرکز توســعه مهارت، مراکز ارتقای مهارت ]در 
جمع[

skilled
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ماهــر، متبحــر، متخصــص، زبده، کارکشــته، 
کارآزموده، قابل

skilled labor
نیروی کار متخصص و ماهر

skilled workers
کارگران ماهر

skill-oriented training 
آموزش مهارت گرا 

skill-training
مهارت آموزی

skim
مرور کردن، تورق کردن، نگاه اجمالی انداختن، از 

نظر گذراندن؛ گرفتن چربی )از شیر(
skimmed milk
شیر چربی گرفته، شیر پس چرخ، شیر بدون چربی
skimming

مرور سطحی، مطالعه سطحی
skimming price

قیمت استثنایی
skimming pricing

قیمت گذاری استثنایی
skinned

پوست کنده، پوست گرفته
skinning

پوست گیری، پوست کنی
skip = omit

حــذف کردن، از قلم انداختن، جــا انداختن؛ کنار 
گذاشتن، چشم پوشیدن، صرف نظر کردن

skip payment privilege
امتیاز تعویق پرداخت

slack
کســاد، راکد، بی رونق؛ کم رونــق؛ فعال کردن؛ 
بهبود بخشیدن، بهسازی ]در مدیریت سازمانی[
slack business

کسب و کار بی رونق

slack capacity = idle capacity
ظرفیت بیــکار، ظرفیت معطــل، ظرفیت خالی، 

ظرفیت بالاستفاده
slack market

بازار سست، بازار بی رونق، بازار کساد
slack time
فصل رکود کاری، فصل کم کاری، زمان کم کاری
slacker

تنبل، زیر کار در رو
slackness
تنبلی؛ غفلت، مسامحه، بی توجهی؛ کسادی، رکود
slash and burn

قطع و سوزاندن گیاهان جنگلی، قطع و سوزاندن 
اشجار

slate
فهرست نامزدها، فهرست کاندیداها

slaughter
فــروش به زیــان، تخفیــف کلــی ]بازرگانی[؛ 

کشتارگاه، سالخ خانه
slaughterer

سالخ، قصاب
slaughterhouse

کشتارگاه، سالخ خانه
slaughtering

سالخی، ذبح
slave 
برده، بنده، غالم؛ زحمت کشیدن، عرق ریختن 

slave labor
بیگاری، بردگی؛ مفت کاری، خرحمالی

slave system 
نظام برده داری 

slavery 
برده داری، بردگی، برده فروشی؛ بیگاری 

slave-trade = slave-traffic
برده فروشی، تجارت برده
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sleeping partner
شــریک غیر فعال، شریک سرمایه رسان، شریک 

در سرمایه )نه در فعالیت(
slicker

زبان باز، چرب زبان، آدم هفت خط، آب زیرکاه
slide payments

پرداخت های کمکی
sliding peg

تثبیت خزنده، تثبیت تدریجی
sliding scale

مقیاس متغیر، اشل متغیر 
slight

اندک، جزئی، بی اهمیت، کم بها، سبک، بی مقدار؛ 
بی اعتنایی کردن، اهمیت ندادن

slogan
شعار )سیاسی(

sloganeering
شعارپردازی، شعار سر دادن

slot
روزنه، شکاف، درز، سوراخ

slot machine
ماشین فروش سکه ای، دستگاه فروش سکه ای

slow learner
دیرآموز، ُکندآموز

slow-down
ُکندکاری، کم کاری؛ کاهش؛ کاهش دادن

slow-down strike
اعتصاب کــم کاری، اعتصاب کندکاری، اعتصاب 

آهسته کاری
slowly but surely

آهسته و پیوسته، آهسته اما پیوسته و مطمئن
slow-moving business

کسب و کار کم رونق
sluggish

تنبل، ُکند، بی رونق، کساد

sluggish economy
اقتصاد راکد، اقتصاد بی رونق

slum
محله کثیف و پرجمعیت، محله فقیرنشین، حلبی 

آباد، زاغه، فقیرآباد
slum area

حلبی آبــاد، منطقه کثیف و زاغه نشــین، منطقه 
فقیرنشین

slum clearance
تسطیح و عمران محله های پست و فقیرنشین

slum community 
محله فقیرنشین؛ جامعه زاغه نشین

slum-dweller
آلونک نشــین، کپر نشین، زاغه نشین، ساکن محله 

فقیرنشین
slump

تنزل شدید، افت شــدید، رکود شدید و )موقت(؛ 
کسادی )بازار(، رکود؛ سقوط قیمت ها

slump in business
بحران تجاری، کساد در بازار، رکود کسب و کار

slump in prices
سقوط قیمت ها

slump inflation
تورم رکودی

slump of goods
کسادی فروش کاال

slush funds
وجوه کار راه اندازی، بودجه کارچاق کنی، رشوه

slush money
رشوه، ارتشا؛ پول زیرمیزی

sly
موذی، حیله گر، آب زیرکاه، هفت خط

small ads
آگهی های کوچک، نیازمندی ها ]در روزنامه ها[

small and medium enterprises 
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(SMEs)
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، بنگاه های 

اقتصادی زودبازده؛ خوشه های اقتصادی
small animals

دام های کوچک، احشــام کوچــک جثه، دام های 
سبک

small business
واحد کســب و کار کوچک، خرده کســب و کار؛ 

کسب و کارهای خرد ]در جمع[
Small Business Administration 
(SBA)

اداره کسب و کارهای کوچک ]ایاالت متحده[
small business development 
policy

سیاست توســعه کسب و کارهای کوچک؛ برنامه 
جامع توسعه کسب و کارهای کوچک

small business finance corpora-
tion

شرکت تأمین مالی کسب و کارهای خرد
Small Business Investment Com-
pany

شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای خرد
small business owners

صاحبان ِحَرف کوچک، صاحبان کسب و کارهای 
کوچک

small business people = small 
businessmen

کسبه خرد، خرده کسبه، کسبه جزء
small business tax

مالیات بر کسب و کارهای کوچک
small consumers

مصرف کنندگان جزء
small contractor

پیمانکار جزء، مقاطعه کار جزء، خرده پیمانکار
small cooperatives = small-size 
cooperatives

تعاونی های کوچک
small credits

اعتبارات کوچک، اعتبارات خرد
small employer

کارفرمای جزء، خرده کارفرما
small enterprise

خرده بنــگاه، بنــگاه اقتصــادی کوچــک، بنگاه 
اقتصادی زودبازده

small farmer
کشاورز کوچک، خرده کشاورز، کشاورز خرده پا

small farmers development pro-
gram

برنامه توسعه کشاورزان خرده پا
small firm

مؤسسه اقتصادی کوچک، بنگاه کوچک
small fishermen

خرده صیادان، ماهی گیران خرد
small fortune

مبلغ کالن، پول هنگفت؛ پول زیاد داشتن
small funds

وجوه یا منابع مالی کوچک، مبالغ جزئی
small group

گروه کوچک
small holdings

واحدهای بهره برداری کوچک 
small home-industries

صنایع خانگی کوچک، صنایــع کوچک خانگی؛ 
صنایع داخلی کوچک

small hours
ساعات بعد از نیمه شب

small income = low income
درآمد ناچیز؛ کم درآمد

small investors
خرده ســرمایه گذاران،  جــزء،  ســرمایه گذاران 

سرمایه گذاران خرد
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small market
بازارچه

small merchants
کسبه جزء، تجار جزء، خرده تجار، خرده کسبه

small owner
خرده مالک

small plot
کرت کوچــک، زمین زراعی کوچک، قطعه زمین 

کوچک
small producers

خرده تولیدکننــدگان،  جــزء،  تولیدکننــدگان 
تولیدکنندگان خرد

small retailer
کاسب جزء، خرده فروش، خرده کاسب

small sample 
نمونه کوچک، نمونه کم حجم 

small shopkeeper
بقال، مغازه دار؛ خرده فروش

small state-run enterprises
بنگاه هــای اقتصادی کوچــک دولتی، بنگاه های 

)اقتصادی( زودبازده دولتی
small trader

تاجر جزء، خرده تاجر، کاسب جزء، خرده کاسب
small- and medium-scale enter-
prises (SMSEs)

بنگاه های اقتصادی زودبازده، بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط؛ خوشه های اقتصادی

smallholder
خرده مالک

small-holding peasant
دهقان خرده مالک

small-holding system
نظام خرده مالکی

small-producer association 
تشــکل  خرده پــا،  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 

تولیدکنندگان خرد

small-scale = small-size = small-
sized

خردمقیاس، کوچک )مقیاس(
small-scale cooperatives

تعاونی های کوچک
small-scale enterprises

بنگاه های اقتصادی کوچک
small-scale industry cooperatives

تعاونی های صنایع کوچک
small-scale peasant tenancy

خرده اجــاره داری دهقانــی، خرده اجــاره داری 
روستایی، نظام اجاره داری خرد دهقانی

small-scale producers
خرده پا،  تولیدکننــدگان  جــزء،  تولیدکننــدگان 

تولیدکنندگان خرد
small-scale production
تولید اندک، تولید در مقیاس کوچک، خرده تولید

small-scale study
مطالعه محدود، بررســی محــدود، خرده مطالعه، 

مطالعه خرد
SMART

باهوش ]برگرفته از حروف اول کلمات و عباراِت: 
بــدون ابهــام )روشــن و گویــا(، اندازه پذیر، 
شامل  واقع گرایانه،  دستیابی(،  )قابل  هدف رس 

محدودیت زمانی[، هوشمند
smart card

کارت هوشمند، کارت الکترونیکی
smart field system

نظام مزرعه ای هوشمند
smart money

پاداش زیان، غرامت، جبران خسارت؛ کیفر نقدی، 
مجازات نقدی

smog
دود ـ مه

smoke
دود؛ دود کــردن، دود دادن؛ دودی کردن ]ماهی، 
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گوشت[
smoke-filled room

جلسه خصوصی سیاست بازان
smokestack industry

صنایع دودزا، صنایع سنگین
smooth

همــوار، صاف، آرام، نــرم، روان؛ پرداخت کردن، 
صیقل دادن

smoothing
هموارسازی، روان سازی

smuggle
قاچاق؛ قاچاقی رد کردن، قاچاق کردن

smuggled
قاچاق، قاچاقی

smuggled goods
کاالهای قاچاق

smuggler = trafficker
قاچاق چی، قاچاق فروش

smuggling
قاچاق، قاچاق چی گری، قاچاق کردن

snack
غذای سبک، غذای سرپایی، غذای میان وعده

snack bar
اغذیه فروشی، ساندویچ فروشی

snap judgement
قضاوت عجوالنه، رأی شتابزده

snap strike
اعتصاب ناگهانی

snapshot 
نگاه اجمالی، تصویر کلی

snobism
خودبزرگ نمایی

snowball effect
اثر گلوله برفی، اثر بهمن وار؛ گســترش ســریع، 
حرکت سیل آسا؛ تأثیر فزاینده، تأثیر زنجیره ای

soaring prices
قیمت های صعودی، قیمت های باالرونده

sober estimate
برآورد محتاطانه، تخمین محتاطانه

so-called
به اصطالح، کذائی، معروف به، موسوم به

sociability
جامعه پذیــری، مردم آمیــزی، معاشــرت پذیری، 

اجتماعی بودن، خوش مشربی
sociable

خوش مشرب، معاشرتی، اجتماعی، خون گرم
sociacentrism 

اجتماع محوری، جامعه مداری 
social accounting

حسابداری اجتماعی
social accounting matrix 

ماتریس حسابداری اجتماعی
social action

اقدام اجتماعی، کنش اجتماعی
social activists

فعاالن اجتماعی، فعاالن حوزه اجتماعی، فعاالن 
عرصه اجتماعی

social actors
بازیگران  اجتماعی،  فعاالن  اجتماعی،  کنش گران 

اجتماعی
social adaptation

سازگاری اجتماعی، همسازی اجتماعی
social adaptiveness

انطباق اجتماعی
social adjustment

سازگاری اجتماعی، تعدیل اجتماعی
social administration

اداره امور اجتماعی، مدیریت امور اجتماعی
social animator

انگیزش گر اجتماعی
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social anomie
بی هنجاری اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی

social approval
تأیید اجتماعی، پذیرش اجتماعی

social association
تشکل اجتماعی، انجمن اجتماعی

social attitude
نگرش اجتماعی

social authority
اقتدار اجتماعی

social average productivity
متوسط بهره وری اجتماعی

social banking
بانکداری اجتماعی

social benefits
منافع اجتماعی، مزایای اجتماعی

social bond
پیوند اجتماعی، علقه اجتماعی

social breakdown = social disin-
tegration

فروپاشی اجتماعی
social capital

سرمایه اجتماعی
social care

مراقبــت اجتماعی، خدمــات اجتماعــی، توجه 
اجتماعی

social care cooperatives
تعاونی های مراقبت اجتماعی

social care services
خدمات مراقبت اجتماعی

social casework 
موردکاری اجتماعی؛ مددکاری اجتماعی فردی

social change
تغییــر اجتماعی، تحــول اجتماعــی، دگرگونی 

اجتماعی

social claims
مطالبات اجتماعی

social class
طبقه اجتماعی

social classification
طبقه بندی اجتماعی

social climber
جویای نام، جاه طلب، جویای مقام

social cohesion = social coherence
همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی

social communications
ارتباطات اجتماعی

social comparison theory
نظریه مقایســه اجتماعی، نظریه قیاس اجتماعی، 

نظریه انطباق اجتماعی
social conflict

تضاد اجتماعی، تعارض اجتماعی
social conformity

همرنگی اجتماعــی، تطابق اجتماعی، هم صدایی 
اجتماعی

social conscience
وجدان اجتماعی، هشیاری اجتماعی

social conscious
شعور اجتماعی، آگاهی اجتماعی

social consciousness
آگاهــی اجتماعی، بیــداری اجتماعــی، وجدان 

اجتماعی، شعور اجتماعی
social consensus

وفاق اجتماعی، اجماع اجتماعی
social considerations

مالحظات اجتماعی
social context

بافت اجتماعی، زمینه اجتماعی، بستر اجتماعی
social contract

قرارداد اجتماعی، تعهد اجتماعی
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social conventions
میثاق های اجتماعی، کنوانســیون های اجتماعی؛ 

همایش های اجتماعی
social cooperatives

تعاونی های اجتماعی
social cost

هزینه اجتماعی
social covenant 

میثاق اجتماعی
social creativity 

خالقیت اجتماعی
social credit

اعتبار اجتماعی
social credit movement

جنبش اعتبار اجتماعی
social customs

آداب و رسوم اجتماعی
social Darvinism

داروینیسم اجتماعی
social decision rule

قاعده تصمیم اجتماعی
social demands

اجتماعی،  اجتماعــی، مطالبــات  خواســت های 
تقاضاهای اجتماعی

social democracy
سوسیال دموکراسی، مردم ساالری اجتماعی

social deprivation 
محرومیت اجتماعی

social desirability
جامعه پسندی، مطلوبیت اجتماعی

social development
توسعه اجتماعی؛ تحوالت اجتماعی ]در جمع[

social development council
شورای توسعه اجتماعی

social development pattern

الگوی توسعه اجتماعی
social dialogue

گفتگوی اجتماعی
social differentiation

تمایز اجتماعی
social dimension of globalization

بُعد اجتماعی جهانی شــدن اقتصاد، وجه اجتماعی 
پدیده جهانی سازی

social discrimination
تبعیض اجتماعی

social discourse
گفتمان اجتماعی

social disorganization
بی نظمــی اجتماعی، بی ســامانی اجتماعی، نا به 

سامانی اجتماعی
social disputes

اختالفات اجتماعی، مناقشات اجتماعی
social distance
فاصله اجتماعی، تفاوت اجتماعی، فاصله طبقاتی
social dividends

سود سهام اجتماعی
social drive
سائق اجتماعی، محرک اجتماعی، انگیزه اجتماعی
social dynamics

اجتماعی،  پویایی های  اجتماعی،  پویایی شناســی 
پویایی اجتماعی

social ecology
بوم شناسی اجتماعی

social economics
اقتصاد اجتماعی

social education
آموزش اجتماعی، تربیت اجتماعی

social elimination
طــرد اجتماعی، طــرد شــدگی اجتماعی، حذف 

اجتماعی، نادیده انگاری اجتماعی
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social engineering
مهندسی اجتماعی

social entity
موجودیــت اجتماعی، ماهیــت اجتماعی؛ موجود 

اجتماعی
social entrepreneur

کارآفرین اجتماعی
social equilibrium

تعادل اجتماعی
social fabric 

بافت اجتماعی
social entrepreneurship 

کارآفرینی اجتماعی
social environment

محیط اجتماعی
social equality

برابری اجتماعی
social equals

افراد هم تراز، افراد هم شأن، همپایگان اجتماعی
social equity

عدالت اجتماعی
social ethics

اصول اخالق اجتماعی
social events

مناســبت های اجتماعی، رخدادهــای اجتماعی، 
جریانات اجتماعی

social evolution
تکامل اجتماعی، تطور اجتماعی

social exclusion
اجتماعی،  مطرودیــت  اجتماعــی،  محرومیــت 
محرومیت مدنی، نابرخورداری اجتماعی، تحریم 

اجتماعی، راندگی اجتماعی، طرد اجتماعی
social extension of entrepreneur-
ship

ترویج اجتماعی کارآفرینی

social facilitation
تسهیل گری اجتماعی

social facilities
تسهیالت اجتماعی، امکانات اجتماعی

social feasibility
انجام پذیری اجتماعی

social fission
شکاف اجتماعی

social force
نیروی اجتماعی

social fragmentation
قشر بندی اجتماعی، تقسیم بندی اجتماعی

social function
کارکرد اجتماعی، نقش اجتماعی؛ وظیفه اجتماعی
social gap

شکاف اجتماعی، خأل اجتماعی
social gathering

گردهمایی اجتماعی؛ تجمع اجتماعی
social goods

کاالی اجتماعی؛ خیر اجتماعی
social harmony

هماهنگی اجتماعی، سازگاری اجتماعی؛ هم آوایی 
اجتماعی، همراستایی اجتماعی

social heritage
میراث اجتماعی

social housing
مسکن اجتماعی، مسکن سازمانی ]ویژه افراد کم 

درآمد[
social imbalance

عدم توازن اجتماعی، بی ثباتی اجتماعی
social inclusion

بهره مندی اجتماعی، شمولیت اجتماعی
social income

درآمد اجتماعی
social incubator
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مرکز رشد اجتماعی
social inequality

نابرابری اجتماعی
social influence

نفوذ اجتماعی، تأثیر اجتماعی
social infrastructure

زیرساخت اجتماعی
social inhibition

بــازداری اجتماعــی، منع اجتماعــی، ممنوعیت 
اجتماعی

social innovation
نوآوری اجتماعی

social insight
بینش اجتماعی، بصیرت اجتماعی

social instinct
غریزه اجتماعی

social institute
مؤسسه اجتماعی

social insurance
نهاد اجتماعی

social instability
بی ثباتی اجتماعی

social insurance
بیمــه اجتماعــی، بیمه بیــکاری و درمانی؛ بیمه 

همگانی
social insurance fund

صندوق بیمه اجتماعی، صندوق بیمه همگانی
social integration

یکپارچگی اجتماعی، وحدت اجتماعی
social interaction

هم کنش اجتماعی، تعامل اجتماعی
social interactions

تعامــالت اجتماعی، میان کنش هــای اجتماعی، 
روابط متقابل اجتماعی

social inter-communications

ارتباطات متقابل اجتماعی
social inter-relationships

روابط متقابل اجتماعی
social justice

عدالت اجتماعی، قسط و عدل اجتماعی
social ladder = social hierarchy

سلسله مراتب اجتماعی
social lag

اجتماعی،  پس افتادگی  اجتماعــی،  عقب ماندگی 
تأخر اجتماعی

social learning
معرفت پذیری اجتماعی

social legislation
قانون گذاری اجتماعی؛ قوانین اجتماعی

social liability 
مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی

social life
روابــط اجتماعی، معاشــرت، رفت وآمــد، حیات 

اجتماعی
social maladjustment

ناسازگاری اجتماعی
social manners

آداب اجتماعی
social marginal cost

هزینه نهایی اجتماعی
social marginal product

محصول نهایی اجتماعی
social marginalization

حاشیه راندگی اجتماعی، حاشیه زدگی اجتماعی
social marketing 

بازاریابی اجتماعی 
social maturation
کمال اجتماعی، بلوغ اجتماعی، پختگی اجتماعی
social maturity

بلوغ اجتماعی
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social mechanism
ساز و کار اجتماعی

social milieu
محیط اجتماعی، فضای اجتماعی

social mission 
رسالت اجتماعی

social mobility
تحرک اجتماعی

social morale
اخالق اجتماعی

social movement
جنبــش اجتماعــی، نهضت اجتماعــی، حرکت 

اجتماعی، جریان اجتماعی
social mutuality 

همیاری اجتماعی، تعاون گرایی اجتماعی
social needs

نیازهای اجتماعی، حوایج اجتماعی
social net product

محصول خالص اجتماعی
social norm

هنجار اجتماعی
social obligations

تعهدات اجتماعی، وظایف اجتماعی
social opportunity cost of capital

هزینه فرصت اجتماعی سرمایه
social optimum

بهینگی اجتماعی
social order

نظم اجتماعی؛ مقام اجتماعی؛ طبقه اجتماعی
social organization

اجتماعی، تشکیالت  اجتماعی، ســازمان  تشکل 
اجتماعی

social origin
خاستگاه اجتماعی

social overheads

هزینه های ثابت اجتماعی، هزینه های باالســری 
اجتماعی

social panic
سراسیمگی اجتماعی، هراس اجتماعی

social participation 
مشارکت اجتماعی 

social partners
متحــدان اجتماعی، شــرکای اجتماعــی، یاران 

اجتماعی
social pathology

آسیب شناسی اجتماعی
social pattern

الگوی اجتماعی
social phenomenon 

پدیده اجتماعی، عارضه اجتماعی
social phobia

جمع هراسی
social power

قدرت اجتماعی
social powers

اختیارات اجتماعی
social prohibitions

محرمات اجتماعی، ممنوعیت های اجتماعی
social protection

حمایت اجتماعی، محافظت اجتماعی
social protection floor 
تأمین اجتماعی حداقلی، حداقل حمایت اجتماعی 
social psychiatry

روان پزشکی اجتماعی
social psychology

روان شناسی اجتماعی
social purposes

مقاصد اجتماعی
social rank = social class

رتبه اجتماعی، طبقه اجتماعی، جایگاه اجتماعی، 
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مرتبه اجتماعی
social reformer

مصلح اجتماعی، اطالح طلب اجتماعی
social regulation

قواعد و مقررات اجتماعی ]در جمع[؛ ســاماندهی 
اجتماعی

social reinforcement
تقویــت اجتماعی، تحکیم اجتماعی، اســتحکام 

بخشی اجتماعی
social relations of production

روابط اجتماعی تولید، مناسبات اجتماعی تولید
social relations

روابط اجتماعی، مناسبات اجتماعی
social reliance = social depend-
ence

اتکای اجتماعی، وابستگی اجتماعی
social rented housing
مسکن اجتماعی اجاره ای، خانه سازمانی اجاره ای
social requirements

الزامات اجتماعی، نیازمندی های اجتماعی
social research

اجتماعی، تحقیقات  اجتماعی، تحقیــق  پژوهش 
اجتماعی

social responsibility
مسئولیت اجتماعی

social return on capital
بازده اجتماعی سرمایه

social returns of education
بازده اجتماعی آموزش و پرورش

social rites
آیین های  اجتماعــی،  اجتماعی، مناســک  آداب 

اجتماعی
social rituals

شعائر اجتماعی، مناسک اجتماعی
social role

نقش اجتماعی
social rules 

مقررات اجتماعی، قواعد اجتماعی
social safety net

شبکه ایمنی اجتماعی، شبکه امنیت اجتماعی
social sanctions

مجازات هــای اجتماعــی، محرمــات اجتماعی؛ 
تضمین های اجتماعی؛ تحریم های اجتماعی

social science
علوم اجتماعی

social scientists
اندیشمندان اجتماعی، علمای اجتماعی

social security
تأمیــن اجتماعی، بیمه تأمیــن اجتماعی؛ امنیت 

اجتماعی
social security act 

قانون تأمین اجتماعی
Social Security Administration = 
Social Security Organization

سازمان تأمین اجتماعی
social security benefits

مزایای تأمین اجتماعی، مزایای بیمه اجتماعی
social security contributions

حق بیمه تأمین اجتماعی
social security insurance

بیمه تأمین اجتماعی
social security laws

قوانین تأمین اجتماعی
social security program

برنامه تأمین اجتماعی
social security schemes

طرح های تأمین اجتماعی
social security system

نظام تأمین اجتماعی، شبکه تأمین اجتماعی
social segmentation
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بخش بندی اجتماعی، تقسیم بندی اجتماعی
social self

خوِد اجتماعی، ضمیر اجتماعی
social services

مددکاری  اجتماعــی،  امداد  اجتماعــی،  خدمات 
اجتماعــی؛ مراکــز خدمات اجتماعــی ]ایالت 

متحده[
social solidarity

همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی
social stability

ثبات اجتماعی
social statistics

آمار )و ارقام( اجتماعی
social status

شأن اجتماعی، جایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی، 
پایگاه اجتماعی

social strata = social classes
طبقات اجتماعی، اقشار اجتماعی

social stratification
قشــربندی اجتماعــی، الیه بنــدی اجتماعــی، 

طبقه بندی اجتماعی
social stratum

طبقه اجتماعی، قشر اجتماعی؛ قشر، طبقه
social structure

ساختار اجتماعی
social studies

مطالعات اجتماعی
social substructure

زیرساخت اجتماعی؛ خرده ساختار اجتماعی
social sustainability

پایداری اجتماعی
social system

نظام اجتماعی، دستگاه اجتماعی
social technology

فناوری اجتماعی

social theory
نظریه اجتماعی

social time preference rate
نسبت رجحان زمانی اجتماعی

social tradition 
سنت اجتماعی؛ آداب و رسوم اجتماعی ]در جمع[
social transformation 

تحول اجتماعی، دگرگونی اجتماعی
social transmission

انتقال اجتماعی
social trust

اعتماد اجتماعی
social type

سنخ اجتماعی
social unrest

ناآرامی اجتماعی، آشوب اجتماعی
social valu-adding

ارزش افزایی اجتماعی
social values

ارزش های اجتماعی
social virtue 

فضیلت اجتماعی
social vulnerability

آسیب پذیری اجتماعی
social wants

حوایج اجتماعی، خواسته های اجتماعی
social wealth

ثروت اجتماعی
social welfare

رفاه اجتماعی
social welfare function

کارکرد رفاه اجتماعی
social welfare fund

صندوق رفاه اجتماعی
social welfare principle of taxa-
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tion
اصل مالیات بندی بر خدمات رفاهی اجتماعی

social welfare program
برنامه رفاه اجتماعی، برنامه تأمین اجتماعی

social work
مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی

social worker
مددکار اجتماعی

social workshop
کارگاه اجتماعی؛ فعالیت کارگاهی جمعی

socialism
مکتب  اشتراک گرایی،  جامعه گرایی،  سوسیالیسم، 

اصالت جامعه
socialist

سوسیالیســت، طرفــدار جامعه سوسیالیســتی، 
جامعه گرا، پیرو مکتب یا مسلک اشتراکی

socialist countries
کشورهای سوسیالیستی

socialist economics
اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد جامعه گرا

socialist government 
حکومت سوسیالیستی، حکومت جامعه گرا

socialist regime
رژیم  سوسیالیستی،  رژیم  سوسیالیستی،  حکومت 

جامعه گرا
sociality

جامعه جویی، خصلت اجتماعی
socialization

جامعه پذیری، انطباق با جامعه؛ اجتماعی ســازی، 
دادن؛  اجتماعــی  اجتماعــی شــدن، جنبــه 

سوسیالیستی سازی
socialization of investment

اجتماعی کردن روند سرمایه گذاری، سوسیالیستی 
کردن سرمایه گذاری

socialized 
اجتماعی شده، اجتماعی پذیر

socialized medicine
اجتماعی، خدمات ســالمت  بهداشــتی  خدمات 

همگانی، پزشکی اجتماعی
socially-accepted

مورد پذیرش جامعــه، دارای مقبولیت اجتماعی، 
اجتماع پذیر، اجتماع پسند، جامعه پسند

socially-excluded
محــروم اجتماعی، گرفتــار محرومیت اجتماعی، 
مطرود اجتماعی، رانده شده اجتماعی، بی بهره 

از امتیازات مدنی
socially-sanctioned

دارای منع اجتماعی؛ دارای حرمت اجتماعی
social-service state

دولت خدمت گزار
sociation

جامعه زیستی، معاشرت
sociocracy 

جامعه ساالری 
societal

اجتماع گرا،  جامعه گــرا،  اجتماعــی؛  جامعــه ای، 
جامعگی، اجتماعی وار

societal order 
نظم جامعه ای

societal transformation
دگردیســی اجتماعــی، تطور اجتماعــی، تحول 

اجتماعی
societe anonyme

شرکت بی نام، شرکت سهامی ]فرانسه[
Societe General

سوســیته ژنرال ]یکی از بزرگ تریــن بانک های 
بازرگانی فرانسه[

societies registration act
قانون ثبت شرکت ها و مجامع

society
جامعه؛ شرکت؛ انجمن، جمعیت، اجتماع، جماعت
Society for Coordinated Support 



888  Society for Coordinated Support of Agricultural Organizations 

of Agricultural Organizations 
مجمع هماهنگــی حمایتی تشــکل های بخش 

کشاورزی
Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications 
(SWIFT)
سوئیفت، شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی

society of friends
انجمن همیاران، انجمن دوستی، انجمن دوستان
Society of Iranian Economists

انجمن اقتصاددانان ایران
society’s properties

اموال و دارایی های شرکت
society-wide
فراگیر، جامعه گستر، جامعه شمول، در سطح جامعه
sociobiology 

زیست شناسی اجتماعی، بیولوژی اجتماعی
socio-capitalist 

سرمایه دار اجتماعی
sociocentric = socio-centric

جامعه مدار، جامعه محور 
sociocentrism = socio-centrism

جامعه محوری، جامعه مداری
socio-centrist 

جامعه محور، اجتماع مدار، جامعه مدار
socio-cultural = sociocultural

اجتماعی ـ فرهنگی
socio-cultural boundaries

حدود و ثغــور اجتماعی ـ فرهنگــی، حوزه های 
اجتماعی ـ فرهنگی

socio-cultural factors
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

socio-cultural milieu
محیط اجتماعی ـ فرهنگی

socio-economic

اجتماعی ـ اقتصادی
socio-economic benefits

منافع اجتماعی ـ اقتصــادی، مزایای اجتماعی ـ 
اقتصادی

socio-economic consequences
تبعــات اجتماعیـ  اقتصادی، پیامدهای اجتماعی 

ـ اقتصادی
socio-economic fabric

بافت اجتماعی ـ اقتصادی
socio-economic factors

عوامل اجتماعی ـ اقتصادی
socio-economic grouping

گروه بندی اجتماعی ـ اقتصادی
socio-economic justice

عدالت اجتماعی ـ اقتصادی
socio-economic movement

جنبــش اجتماعی ـ اقتصادی، نهضت اجتماعی ـ 
اقتصادی

socio-economic status
موقعیت اجتماعی ـ اقتصــادی، جایگاه اجتماعی 

ـ اقتصادی
socio-economic transformation

تحول اجتماعی ـ اقتصادی
socio-historic

اجتماعی ـ تاریخی
sociologist

جامعه شناس
sociology

جامعه شناسی
sociology of planning

جامعه شناسی برنامه ریزی
sociology of poverty 

جامعه شناسی فقر
sociometry

جامعه سنجی
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socionomy
بررســی و مطالعــه قوانیــن حاکم بــر جامعه؛ 

اجتماع شناسی، علم االجتماع
sociopathy

جامعه ســتیزی، جامعه زدگــی، جامعه رنجــوری، 
جامعه گریزی

socio-political factors
عوامل اجتماعی ـ سیاسی

sociopsychologicl
اجتماعی ـ روانی

socio-religious 
اجتماعی ـ مذهبی

sociotherapy
اجتماع درمانی، اجتماعی درمانی

soft copy
نسخه غیر چاپی، نسخه الکترونیکی

soft currency
پول ضعیف؛ ارز فاقد پشتوانه، ارز ضعیف

soft development
توسعه نرم، توسعه مالیم

soft furnishing
اسباب و اثاثیه پارچه ای

soft goods
کاالهای مصرفی بی دوام یا کم دوام؛ منسوجات

soft law
اصول کلی حقوق بین الملل

soft loan
وام کم بهره، وام آسان، وام سهل الحصول

soft market
بازار پرتقاضا

soft option
انتخاب راحت؛ شق آسان قضیه

soft orientation 
جهت گیری مالیم، سوگیری مالیم 

soft sell

فروش بــه لطایف الحیل، فروش بــا چرب زبانی؛ 
قالب کردن جنس به مشتری

soft system
نظام نرم، سامانه نرم

soft tourism
گردشگری سالم

softening price 
قیمت رو به کاهش

soft-hearted
رئوف، دل نازک، رقیق القلب

soft-line
میانه روی

soft-liner
میانه رو؛ معتدل ]سیاست[

software
نرم افزار

soil bank program
طرح عاطل گذاردن زمین

soil conservation
حفاظت خاک، حفاظت زمین

soil fertility
حاصل خیزی خاک

soil nutrients
مواد مغذی )موجود در( خاک

soil pipe
لوله فاضالب

soil survey
نقشه برداری خاک

soil testing
آزمایش خاک، نمونه برداری خاک

solar energy
انرژی خورشیدی، نیروی خورشیدی

solar power
برق خورشیدی، انرژی خورشیدی

sold out
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تمامًا فروش رفته، تمامًا به فروش رسیده
soldier
سرباز؛ رزمنده؛ خدمت گزار صدیق، خادم راستین

soldier of science
خدمت گزار علم

sold-out
خودفروخته، خائن، آدم فروش

sole agency
نمایندگی انحصاری

sole agent
نماینده انحصاری، عامل انحصاری

sole cropping = mono-cropping
کشت تک محصولی

sole proprietor
مالک منحصر به فرد، مالک انحصاری

sole proprietorship = sole owner-
ship

تک مالکی
sole right

حق انحصاری
sole tenant

مستأجر انحصاری
sole trader

تاجر انحصاری
sole-saving

پس انداز انفرادی، تک پس انداز
solicit support
جلب حمایت، تقاضای حمایت، درخواست حمایت
solicitor

مشاور حقوقی، وکیل؛ بازاریاب ]ایاالت متحده[
solicitor’s department

بخش مشاوره حقوقی
solicitor-general

رییس دایره دعاوی، معاون دادستان کل، نماینده 
دادستان، دادیار

solicitors’ office
دایره دعاوی

solid citizen 
شهروند متعهد 

 solid facts 
واقعیت های انکار ناپذیر

solid fuel
سوخت جامد

solid majority
اکثریت قریب به اتفاق، اکثریت قاطع

solid market
بازار قابل اعتماد، بازار محکم و قوی

solid vote
رأی متفق، رأی یکپارچه، رأی قاطع

solid waste
پسماند جامد

solidarism
مکتب اتحاد و همبستگی، اتحادگرایی، همبستگی 

گرایی
solidarist

طرفدار اتحاد و همبســتگی، متحدگرا، اتحادگرا، 
همبستگی گرا

solidarity
وحدت، اتحاد، یکپارچگی، همبستگی، انسجام

solidarity cooperatives
تعاونی های همبستگی

solitude
تنهایی، انزوا؛ جای پرت و خالی از سکنه

soluble problem
مسأله قابل حل

solutions to the problem
راه حل های مسأله، راه های حل مسأله، راهکارهای 

حل مسأله، راهکارهای مسأله
solvability = solvency

تــوان پرداخت دین، قــدرت پرداخــت بدهی، 
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استطاعت پرداخت دین
solvent = solvable

قادر به پرداخت دیون، مستطیع
solvent debtor

بدهکار قادر به پرداخت دیون، مدیون مستطیع
sophisticated

باتجربه،  باریک بین؛  پیشــرفته؛  پیچیده، ظریف، 
فرهیخته

sophistication
ظرافت، پیچیدگی، باریک بینی، فرهیختگی

sort
مرتب کردن، دسته بندی کردن، جور کردن؛ جور، 

نوع، ِقسم، دسته؛ سوا کردن، جدا کردن
sorter

دستگاه سوا کننده، دستگاه تفکیک کننده، مرتب 
کننده

sorting
جور بندی، دسته بندی؛ عمل مرتب کردن

sound
سالم، بی عیب و نقص، مطمئن، منطقی و مستدل؛ 

محکم؛ صدا؛ به نظر آمدن، به نظر رسیدن
sound currency

پول معتبر، ارز سالم، پول قدرتمند
sound economy

اقتصاد سالم، اقتصاد قوی
sound judgement

قضاوت صحیح؛ عقل سلیم
sound management

مدیریت صحیح
sound objection

اعتراض وارد، اعتراض موجه
soundness 

ســالمت، صحــت؛ اســتواری؛ منطقــی بودن؛ 
استحکام؛ بی عیب و نقص بودن، سالم بودن

soundness criteria

معیارهای صحت سنجی، مالک های سالمت
source

منبع، منشأ، مرجع، مأخذ، مایه
source and disposition statement

صورت حساب منابع و مصارف
source book

کتاب مرجع
source document

سند مأخذ، سند مرجع
source of capital

منبع تأمین سرمایه 
source of funding

منبع تأمین وجوه، منبع تأمین سرمایه
source of hope 

مایه امید 
source of income

منبع درآمد، منبع تأمین درآمد
source of information

منبع اطالعات، منبع تأمین اطالعات
source of inspiration

منبع الهام، مایه الهام
sources

منابع، مراجع؛ مبادی؛ اسناد و مدارک
sources of financial aids

منابع )تأمین کننده( کمک مالی
sources of financing

منابع تأمین مالی، منابع تأمین سرمایه
sources of fund

منابع تأسیس سرمایه، منابع تأمین وجوه
sources of income

منابع تأمین درآمد
sources of investment

منابــع ســرمایه گذاری، منابــع تأمیــن وجــوه 
سرمایه گذاری

sources of investment funds
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منابع تأمین وجوه سرمایه گذاری
sources of liquidity

منابع نقدینگی، منابع تأمین نقدینگی
sources of productivity

منابع بهره وری، عوامل بهره وری
sources of work

منابع اشتغال، منابع تولید کار
sources of working capital

منابع تأمین سرمایه جاری یا سرمایه در گردش
South Asian Association for Re-
gional Cooperation (SAARC)

اتحادیــه همکاری های منطقه ای جنوب شــرق 
آسیا، سارک

sovereign equality of states 
تساوی حاکمیت دولت ها 

sovereign nation
ملت مستقل، دولت مستقل

sovereignty
حاکمیــت، حق حاکمیــت، فرمانروایــی؛ اقتدار، 

سیادت
sovereignty of majority

حاکمیت اکثریت
sovereignty of the consumer

سیادت مصرف کننده، اقتدار مصرف کننده
soviet

شورا
Soviet

شوروی، کشور شوروی )سابق(
Soviet satellites

اقمار شوروی، کشورهای وابسته به شوروی
Soviet Union

اتحاد جماهیر شوروی
Sovkhos = Sovkhoz

سوخوز، مزرعه شورایی، مزرعه اشتراکی )دولتی( 
]در اتحاد جماهیر شوروی سابق[

sowing date = planting date
تاریخ کشت، زمان کشت، موعد کشت

sowing machine
ماشین بذرافشانی، دستگاه بذرپاش

sowing season
فصل کشت، فصل بذرپاشی، فصل بذرافشانی

span = scope
حیطه، دامنه، گستره، پهنه

span of control
حیطه نظارت، ابواب جمعی

span of management
حیطه مدیریتی، حیطه مدیریت

span of supervision
حیطه سرپرســتی، حیطه نظــارت، حیطه اعمال 

نظارت
spare capital

وجوه قابل تصرف؛ سرمایه های موجود
spare funds

وجوه ذخیره
spare part

قطعه یدکی؛ قطعات یدکی ]در جمع[
spare-time job

اشــتغال به کار در ســاعات فراغت، اشــتغال در 
ساعات استراحت

spatial
مکانی، فضایــی، مکانی ـ فضایــی، فاصله ای؛ 

وابسته به مکان
spatial amenity 

تفریحگاه، تفرجگاه 
spatial distribution of consumers

توزیع مکانی ـ فضایی مصرف کنندگان
spatial economics

اقتصاد منطقه ای، اقتصاد مکانی
spatial exclusion

محرومیت ناشی از فاصله، محرومیت مکانی
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spatial mobility
تحرک مکانی

spatial monopoly
انحصار ناشی از فاصله

spatial planning
برنامه ریزی فضایی ـ مکانی؛ آمایش ســرزمینی، 

آمایش مکانی ـ فضایی
spatial price discrimination

تبعیــض مکانی قیمت، اختالف قیمت ناشــی از 
تفاوت مکانی

spatial structure 
ســاختار فضایی، ساختار مکانی؛ ساختار فضاییـ  

مکانی
speaker

ناطق، سخنران؛ رییس مجلس
spearheading

پیشتازی؛ خط شکنی
special 

ویژه، خاص، مخصوص، به خصوص، اختصاصی
special accounts

حساب های خاص، حساب های ویژه
special act 

قانون خاص، قانون ویژه؛ اقدام ویژه 
special agent

نماینده ویژه، کارگزار ویژه
special assessment bond

سند قرضه مالیات ویژه
special assessment fund

صندوق ارزیابی های خاص
special audit

حسابرسی ویژه، بازرسی ویژه
special cases

موارد خاص، موارد خاصه، موارد ویژه
special civil court

دادگاه مدنی خاص

special class 
طبقه خاص، قشر خاص، طبقه ویژه 

special contracts
عقود معینه ]حقوق[، عقود شــکلی؛ قراردادهای 

تشریفاتی
special coordinator

هماهنگ کننده ویژه
special delegate

نماینده ویژه، هیأت نمایندگی ویژه
special depository

سپرده ویژه
special education

آموزش ویژه
special envoy

فرستاده ویژه، نماینده ویژه
special focus

نگاه ویژه، توجه خاص، عنایت خاص
special fund

صندوق ویژه؛ وجوه و اعتبارات ویژه ]در جمع[
special investment fund

صندوق سرمایه گذاری خاص
special items

اقالم ویژه
special licence

اجازه مخصوص، مجوز ویژه، پروانه مخصوص
special majority

اکثریت خاص
special messenger = special cou-
rier

پیک ویژه، پیک مخصوص
special mission

مأموریت ویژه، رسالت ویژه
special offer

فروش استثنایی، حراج، فروش ویژه
special officer
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متصدی ویژه، مأمور ویژه
special partnership

شراکت خاص
special power of attorney

اختیارنامه، وکالت نامه خاص
special privileges

امتیازات ویژه، مزایای ویژه
special property right

حق مالکیت خاص
special regulations

مقررات خاص، مقررات ویژه
special reserves

ذخایر ویژه
special resolution

قطعنامه تصویبی با دو سوم آرا
special sales

فروش ویژه
special savings

پس اندازهای ویژه
Special United Nations Fund for 
Economic Development
صندوق ویژه سازمان ملل برای توسعه اقتصادی
special-interest groups

گروه های ذی نفع،گروه های دارای منافع مشترک 
یا ویژه؛ صاحبان منافع خاص

specialist
متخصص؛ ویژه گر، کارشناس

specialities
ســهام با قیمت ویژه، ســهام ویژه؛ تخصص ها؛ 

ویژگی ها؛ محصوالت خاص
specialization

ویژه  کار؛ تخصص گرایی؛  تقسیم بندی تخصصی 
کاری؛ تخصصی کردن

specialization of labor
کارها، تخصصی کردن  تقســیم بندی تخصصی 

کارها
specialized

اختصاصــی؛ حالت  ویــژه،  تخصصی، خــاص، 
اختصاصی یا تخصصی به خود گرفته

specialized activities
فعالیت های تخصصی، فعالیت های خاص

specialized agency
بنــگاه تخصصــی، بنــگاه ویــژه کار، نمایندگی 

تخصصی؛ سازمان های تخصصی ]در جمع[
specialized auditing

بازرسی  حسابرسی ویژه، حسابرســی تخصصی، 
تخصصی

specialized bank
بانک تخصصی

specialized bodies
تشــکل های تخصصــی، نهادهــای تخصصی، 

واحدهای تخصصی
specialized capital 

سرمایه تخصصی
specialized capital good

کاالی سرمایه ای اختصاصی
specialized cooperatives

تعاونی های تخصصی
specialized cooperatives union

اتحادیه تعاونی های تخصصی
specialized education

آموزش تخصصــی، تعلیمات تخصصی، تعلیمات 
ویژه

specialized education program
برنامــه آمــوزش تخصصــی، برنامــه تعلیمات 

اختصاصی
specialized farmer

کشاورز تخصصی، کشاورز تخصصی کار
specialized farming

کشاورزی تخصصی، کشت و زرع تخصصی
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specialized in 
متخصص بــودن در چیزی یــا کاری، تخصص 

داشتن در
specialized industries

صنایع تخصصی؛ صنایع اختصاصی؛ فعالیت های 
تخصصی

specialized institutions
نهادهای تخصصی

specialized jobs 
مشاغل تخصصی

specialized networks
شبکه های تخصصی

specialized operations
عملیات تخصصی، عملیات خاص

specialized production
تولید تخصصی، تولید اختصاصی

specialized retail stores
فروشگاه های خرده فروشی تخصصی

specialized services
خدمات تخصصی؛ مراکز )خدماتی( تخصصی

specialized staff
ستاد تخصصی؛ نیروهای متخصص

specialized task force
کارگروه تخصصی، کارگروه ویژه

specialized technical education
آموزش فنی تخصصی

specialty
تخصص، کار تخصصی، رشته تخصصی؛ ویژگی، 

خصوصیت
specialty contract

عقد شکلی، عقد تشریفاتی، قرارداد رسمی
specialty debt

دیون مستند به اسناد رسمی
specialty goods

کاالی ویژه

specialty store 
فروشگاه تخصصی، فروشــگاه کاالهای خاص، 

فروشگاه کاالهای ویژه
specie

مسکوک، پول فلزی، پول غیر اسکناس، سکه
specie payment

پرداخت نقدی؛ پرداخت با مسکوک
species

جور، تیپ؛ نوع، گونه
specific

خاص، ویژه، معین، مشــخص، مختص؛ صریح، 
روشن؛ امر خاص، معطوف به مورد

specific circumstances
موارد خاص، شرایط خاص

specific commodity sales tax
مالیات بر فروش کاالی ویژه

specific cooperative
تعاونی ویژه، تعاونی خاص

specific cost
هزینه مستقیم؛ هزینه خاص

specific lien
امتیاز ویژه، امتیاز خاص

specific, measurable, achievable 
and agreed-upon, realistic and 
time-bound (SMART)

باهوش: بــدون ابهام، اندازه پذیــر، هدف رس و 
قابل قبول، واقع بینانه، شامل محدودیت زمانی

specific objectives
اهداف اختصاصی، اهداف ویژه

specific order
دستور مؤکد و مشخص

specific performance
عملکرد ویژه؛ شــیوه خاص اجــرا؛ نحوه اجرای 

معین در قرارداد، اجرای عین تعهد
specific tax

مالیات ویژه
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specific to cooperatives 
مختص تعاونی ها

specific others
specification

مشــخصات؛ جزئیات ]در جمع[؛ تصریح، تعیین، 
روشن سازی، تبیین

specification of charges
تبیین موارد اتهام، تفهیم اتهام 

specific-location 
مکان ویژه، مکان محور

specified
مصرح، معین، مشخص، تصریح شده، تعیین شده، 

مشخص شده
specified circumstances

شرایط مشخص؛ موارد معینه ]حقوق[
specified sources

منابع تعیین شده، منابع مشخص شده
specimen

نمونه، الگو؛ نوع؛ پدیده ]به تمسخر[؛ مصداق
specimen signature

نمونه امضا
spectrum

طیف
speculation

احتــکار؛ ســفته بازی، ســوداگری؛ گمانه زنــی؛ 
معامله ســفته ای، بورس بازی؛ قضاوت نظری؛ 

نظریه پردازی، اندیشه پردازی
speculation motif = speculation 
motive

انگیزه سوداگری
speculative

عدم النفع؛ حدسی، نظری، در حد قضاوت نظری؛ 
سوداگرانه؛ در حد حدس و گمان

speculative builders
انبوه سازان؛ بساز و بفروشان

speculative market
بازار سفته بازی

speculative price
قیمت سودجویانه، قیمت بساز و بفروشی

speculator
سفته باز، بورس باز، سوداگر

speech
نطق، سخنرانی؛ بیان، حرف، گفته

speech day
جشن پایان سال تحصیلی

speed up
سرعت بخشیدن، شتاب بخشیدن، تسریع کردن

spending
هزینه، خــرج، هزینه کرد؛ مخــارج، هزینه ها ]در 

جمع[
spending estimate

برآورد هزینه، برآورد کردن هزینه
spending money

پول بَرج، پوِل خرجی
spending multiplier

ضریب فزاینده خرج و مخارج
sphere

حوزه، قلمرو، عرصه، فضا، جو
sphere of influence

منطقه نفوذ، حوزه نفوذ
spillover

سرریز؛ فرعی، جانبی
spillover benefits

مزایای فرعی، صرفه جویی هــای فرعی، مزایای 
جانبی

spillover effect
اثر سرریز، اثر فرعی

spin-ins
شرکت های درون زاد ]معمواًل از نوع دانش بنیان[
spinner
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ریسنده
spinning

ریسندگی، نخ ریسی
spinning machine

ماشین نخ ریسی، دستگاه ریسندگی
spinning wheel

چرخ ریسندگی
spinning-jenny

ماشین ریسندگی، ماشین نخ ریسی
spinning-wheel

چرخ نخ ریسی، دوک
spin-off

زایشی، شرکت زایشی ]معمواًل از نوع دانش بنیان[؛ 
محصول فرعی، محصول جانبی

spin-out firm
شرکت یا مؤسسه زایش یافته از تحقیقات 

spiral
مارپیچ، مارپیچی

spirit
روحیه، روح، سرزندگی، شور و نشاط

spirit of brotherhood
روح برادری، روح اخوت

spirit of the law
روح قانون، ماهیت قانون

spirit of the time
مقتضیات زمان

spiritual
معنوی، روحانی، قدسی

spiritual culture
فرهنگ معنوی

spiritual development 
تکامل معنوی، پرورش معنوی، توسعه معنوی

spiritual force
قدرت معنوی، نیروی معنوی، قدرت روحانی

spiritual influence

تأثیر معنوی، نفوذ معنوی
spiritual leader

رهبر معنوی، رهبر روحانی، رهبر مذهبی
spiritual pluralism 

چندگرایی معنوی، کثرت گرایی معنوی 
spiritualism 

معنویت گرایی، روحانیت گرایی
spiritualist 

معنویت گرا، روحانیت گرا
spite effect

اثر خالف، اثر معارض
splendid

با شکوه، مجلل، شکوهمند
splinter group

گروه انشعابی
split

شــکاف، اختالف، تفکیک، جدایی، انشــقاق، دو 
دســتگی، تفرقه؛ منفک سازی، تفکیک کردن؛ 

سرشکن کردن، خرد کردن؛ تفرقه انداختن
split hairs

به جزئیات گیر دادن
split inventory appraisal

ارزیابی تفکیکی موجودی
split ledger

دفترکل حساب های تفکیکی
split plot design

طرح کرت های خرد شده ]پژوهش[
split plots

کرت های خرد شده ]پژوهش[
split the difference

حد وسط را گرفتن؛ مابه التفاوت را بین خود تقسیم 
کردن؛ به نصف مصالحه کردن

split up
منشــعب شدن، از هم جدا شــدن، تقسیم شدن؛ 
تجزیه شــدن یک شرکت به دو یا چند شرکت 
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جدید
split-down

خرد کردن )سهام(
split-off

تأسیس یک شعبه جدید توسط شرکت مادر؛ شعبه 
جدیدالتأسیس؛ تفکیک

split-off point
نقطه تفکیک

splitting
تقسیم و تفکیک )سهام(، تجزیه )سهام(

spoils system
نظام فاســد؛ ارجحیت روابط بر ضوابط؛ ترفیع و 
امتیاز بــه طرفداران حزب حاکم؛ نظام فاســد 

اداری
spokesman

سخنگو، سخنگوی رسمی )مرد(
spokesman of the state

سخنگوی دولت
spokeswoman

سخنگو، سخنگوی رسمی )زن(
sponsor

سرپرســت، متولی، ترتیب دهنده؛ ضامن؛ حامی، 
اسپانســر، حامی مالی؛ حمایت کردن؛ پیشنهاد 

دهنده الیحه
sponsored

حمایت شده، مورد حمایت، تحت حمایت
sponsored by

با حمایِت مالی، با کمک و حمایِت
sponsoring bank

بانک ضامن
sponsorship

حمایت، ضمانت؛ کمک مالی؛ قیمومیت
spontaneity

خودجوشی، خودانگیختگی
spontaneous

خودجوش، خودانگیخته؛ ذاتی، طبیعی؛ خودانگیز، 
قهری

spontaneous economy
اقتصاد خودجوش، اقتصاد خودانگیخته

spontaneous movement
حرکت خودجوش، حرکت قهری، حرکت خود به 

خودی
spontaneous organizations

ســازمان های  خودجوش،  مردمی  تشــکل های 
خودجوش

spontaneous practicipation
مشارکت خودجوش؛ مشارکت خودانگیخته

spontaneous self-help
خودیاری خودجوش، خودیاری ذاتی و طبیعی

sporadic
متفرق، پراکنده

spot
نقدی، فی المجلس؛ موجود و نقد؛ جا، محل؛ نقطه
spot cash

پرداخت نقدی، پرداخت فی المجلس
spot check

رسیدگی فوری، بازرسی تصادفی، کنترل اتفاقی، 
بازرسی سرزده، بازرسی ناگهانی

spot delivery
تحویل در محل؛ تحویل فوری، تحویل ســریع، 

تحویل درجا
spot exchange

مبادله نقدی، مبادله فی المجلس
spot exchange rate

نرخ تسعیر نقد
spot market = cash market

بازار معامالت نقدی، بازار نقد
spot option

خیار فی المجلس ]حقوق[
spot payment
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پرداخت نقد
spot price

نرخ تحویل فوری، قیمت نقد، قیمت فی المجلس، 
قیمت نقدی، قیمت روز؛ فیمت فروش فوری

spot rate
نرخ نقدی، نرخ روز؛ نرخ فی المجلس

spot stock
ذخیره موجودی

spot trading
معامله نقد

spot-on
بسیار دقیق، حساب شده، کاماًل درست و دقیق

spray irrigation
آبیاری بارانی

sprayer
سم پاش، رنگ پاش، افشانه، افشانک، محلول پاش
spray-gun

پیستوله، رنگ پاش، سم پاش
spraying

محلول پاشی، گردپاشی، سم پاشی
spread

تفاوت بهای خرید و فروش، حاشیه سود ]بازرگانی[؛ 
بسط، گسترش؛ پهن کردن، گستردن، پراکندن، 

پخش کردن؛ دا منک ]مالیه[
spread effect

اثر پیش رانی، اثر اختالف میان کمینه و بیشــینه 
قیمت کاال

spring
بهار؛ چشمه؛ فنر؛ پریدن؛ روییدن

sprinkler
آب پاش ]آبیاری[

sprinkling irrigation = sprinkler 
irrigation

آبیاری بارانی
squad 

گروهه، گروهک، دسته کوچک، گروه کوچک
squander = overspending

اسراف، تبذیر، ولخرجی
squanderer

ولخرج، مسرف، اسراف کار؛ وقت تلف کن
square

میــدان؛ مربع، چهارگوش؛ مجــذور؛ غنچه پنبه، 
غوزه پنبه

squared multiple correlation 
(SMC)

مجذور همبستگی چند گانه ]پژوهش[
squat

ســکونت بدون اجاره، بی اجاره ســاکن شــدن؛ 
ساختمان یا خانه غصبی؛ تصرف عدوانی

squatter
ســاکن غیر قانونی )در امــالک خالی(، تصرف 
کننــده عدوانی، متصــرف عدوانــی؛ گله دار، 

چوبدار، گوسفنددار، حشم دار
squatter’s right

حق آب و گل؛ حقوق حاصل از سکونت طوالنی 
مدت )غیر مجاز( در ملک غیر 

squatting
سکونت بدون اجازه )در ملک کسی(

stability
ثبات، دوام، استواری، پایایی، پایداری، استحکام

stability-measurement = measur-
ing stability

ثبات سنجی
stabilization

تثبیت؛ استوارسازی، استحکام بخشیدن
stabilization fund

صندوق تثبیت
stabilization of prices

تثبیت قیمت ها
stabilized 
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تثبیت شده، به اثبات رسیده، تثبیت یافته 
stabilizer

ثبات بخش،  تثبیت گر،  تثبیت کننده،  تثبیت،  عامل 
عامل ثبات بخش

stable
ثابت، مستقر؛ پایدار، با ثبات؛ اصطبل

stable democracy
مردم ساالری باثبات، دموکراسی پایدار

stable equilibrium
تعادل پایدار

stable market
بازار باثبات، بازار محکم

stable population
جمعیت ثابت، نفوس ثابت

stable system
نظام باثبات، نظام پایدار

staff
نیروها، کارکنان، نیروی کار، پرسنل؛ ستاد، ستادی
staff and employees

کارکنان و کارمندان
staff and line

صف و ستاد
staff auditor

حسابرس داخلی
staff committees

کمیته های ستادی
staff cutback = personnel re-
trenchment
کاهش تعداد نیروها، کاهش پرسنل، تعدیل نیرو

staff cut-down
کاهش شمار کارمندان یا کارکنان؛ تقلیل نیروها، 

تعدیل نیرو
staff department = staffing de-
partment

کارگزینی، اداره کارگزینی، اداره امور پرسنلی

staff development
رشــد و پرورش کارکنان؛ بهسازی نیروها، تعالی 

کارکنان، توسعه کارکنان، اعتالی نیروها
staff duty

وظیفه اداری؛ مأموریت ستادی
staff manager

مدیر کارگزینی، رییس کارگزینی؛ مدیر ستادی
staff motion = staff transporta-
tion

ایاب و ذهاب کارکنان
staff organization
سازمان ستاد، سازمان ستادی، تشکیالت ستادی
staff provident fund

صندوق کمک های ضروری به کارکنان
staff quarter

محل اقامت کارکنان، اقامتگاه کارکنان
staff relationships

روابط کارکنان؛ روابط ستادی
staff represenrative

نماینده کارکنان، نماینده پرسنل، نماینده نیروها؛ 
نماینده ستاد

staff salary
حقوق کارکنان

staff shares
سهام کارکنان

staff specialist 
کارشناس امور ستادی 

staff training
تربیت نیــرو، تربیت کارکنان؛ آمــوزش نیروها، 

آموزش کارکنان
staff training department

اداره آموزش کارکنان، واحد آموزش نیرو
staff work

بررسی ستادی، کار ستادی
staffing
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کارگزینی، کارگماری، استخدام نیرو
staffing department

اداره امور اســتخدامی، اداره کارگزینی، اداره امور 
پرسنلی

stage
مرحله، گام؛ عرصه، صحنه

stage payment
پرداخت مرحله ای

stages of development
مراحل توسعه

stages of economic growth
مراحل رشد اقتصادی

stages of production
مراحل تولید

stagflation
تورم توأم با رکود و کســادی، تورم رکودی، رکود 

تورمی
stagnant

راکد، ساکن، کساد، بی رونق
stagnant economy

اقتصاد راکد
stagnation = recession

رکود، کسادی
stagnation theory

نظریه رکود
stagnation thesis

نظریه افول )رژیم سرمایه داری(
stagnationism 

رکودگرایی، سودجویی از رکود 
stagnationist

رکودگرا، طرفدار رکود، خواهان رکود
stakeholders

ذی نفعان، افــراد یا اعضای ذی ربــط و ذی نفع، 
عوامل ذی نفع؛ دست اندرکاران

stakeholder

ذی نفع، فرد ذی نفع، عضو ذی نفع
stale check

چک تاریخ گذشته، چک منقضی
stale demand

مطالبه منقضی شده
stale judgement

رأی دادگاه مشمول مرور زمان
stale market

بازار ساکت، بازار راکد، بازار بی رونق
stalemate

بن بست، وقفه؛ در بن بست قرار دادن
stall

دکه، غرفه، کیوســک، اتاقک، بســاط؛ آخور؛ به 
تأخیر انداختن ]طرح و الیحه...[

stall tax
مالیات بساط فروشی، مالیات غرفه

stallage
حق نصب غرفه و کیوسک ]در بازار یا نمایشگاه[
stallholder

دکه دار، بساطی، صاحب کیوسک، غرفه دار
stamp

تمبر، مهر؛ مهر کردن، مهر زدن
stamp charge

هزینه تمبر، حق تمبر
stamp duty

حق تمبر، هزینه تمبر، پول تمبر
stamp tax

مالیات تمبر
stamped

تمبر خورده، ممهور، مهر خورده، مهر شده
stamped shares

سهام ممهور، سهام مهر شده، سهام تمبردار
stance 

موضع، دیدگاه، نقطه نظر
stand
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جایگاه، موضع؛ تحمل کردن؛ کاندیدا شدن؛ دکه؛ 
مقاومت، ایســتادگی؛ ایســتگاه، محل توقف؛ 

جایگاه شهود ]حقوق[
stand and sit = stand-and-sit

قیام و قعود
stand back

دخالت نکردن
stand by

کنار ایســتادن، دخالت نکردن، نظاره گر ایستادن؛ 
در کنار کسی بودن، پشت کسی بودن، حمایت 

کردن
stand for

طرفداری کردن، دفاع کردن از، حمایت کردن از؛ 
عالمت اختصاری، کوته نوشته، کوته واژه

stand for election
کاندیدا شدن در انتخابات

stand in for
به نیابت از سوی کسی عمل کردن

stand in queue = queue up
صف بســتن، در صف ایســتادن، صف کشیدن، 

صف تشکیل دادن
stand up for

دفاع کردن از، حمایت کردن از
stand-alone

خوداتکا، قائم به ذات
stand-and-sit voting 

رأی گیری با قیام و قعود 
standard

استاندارد، معیار، ضابطه، مالک؛ متعارف؛ اصولی؛ 
چارچوب دار، ضابطه مند

standard bearer
پرچم دار، طالیه دار، سردمدار، زعیم، رهبر، پیشوا

standard clauses = sample con-
tract = model agreement

قرارداد نمونه، قرارداد تیپ

standard concepts
مفاهیم معیار، مفاهیم استاندارد

standard cost method of inven-
tory

روش هزینه معیاری موجودی گیری، روش تعیین 
موجودی بر اساس هزینه معیاری

standard cost system
روش هزینه یابی استاندارد

standard deviation (SD)
انحراف معیار

standard format of contract
قرارداد نمونه، نمونه قرارداد، قرارداد تیپ

standard labor rate
مزد معیاری کار؛ مزد ثابت و متغیر نیروی کار

standard loss clause
شرط خسارت نمونه

standard money
پول رسمی

standard of living = living stand-
ard

سطح زندگی
standard of reporting

اصول تهیه گزارش، اصول گزارش نویسی
standard performance

عملکرد معیار، عملکرد استاندارد
standard procedure

روال معمول؛ رویه استاندارد
standard rate

نرخ متعارف، نرخ پایه، نرخ معیار
standard time

زمان نصاب، وقت محلی، وقت اســتاندارد، وقت 
رسمی

standard wage rates
نرخ های متعارف دستمزد

standard-gamble method
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روش بازی نمونه ای
standardization

یکسان ســازی،  معیاربنــدی،  استانداردســازی، 
ضابطه مندسازی، یکدست سازی، همسان سازی
standardize

استانداردســازی، یکدست کردن،  یکسان سازی، 
همسان سازی

standardized 
استاندارد شده، یکسان سازی شده، یکدست شده، 

همسان سازی شده
standards

موازین، ضوابط، استانداردها
standards auditing

حسابرسی ضوابط، حسابرسی استانداردها؛ بررسی 
ضوابط

standards of performance
استانداردهای عملکرد، موازین عملکرد

standard-setting
اســتاندارد،  وضع  ضابطه،  تدوین  ضابطه گذاری، 

تعیین ضابطه، استانداردگذاری
stand-by

کمکــی، ذخیره؛ احتیاطی؛ حاضــر و آماده، آماده 
باش؛ در حالت آماده باش؛ تأیید نشده، انتظاری 

]بلیت، لیست[
stand-by agreement

موافقت نامه احتیاطی
stand-by arrangement

قرار احتیاطی
stand-by cost

هزینه ثابت
stand-by credit

اعتبار آماده، اعتبار دم دست، اعتبار کمکی
stand-by letter of credit

اعتبارنامه ضمانتی، اعتبار اسنادی ضمانتی
stand-by list

لیست انتظار، فهرست انتظار، فهرست نوبت انتظار
standing

موقعیت، وضــع؛ اعتبار، شــهرت؛ دائمی، ثابت، 
جاری، رایج

standing auditor
حسابرس یا بازرس دائمی

standing charges = standing 
expenses

مخارج عمومی، مخــارج ثابت، هزینه های ثابت، 
هزینه های جاری

standing committee
کمیته دائمی، کمیسیون دائمی

standing director = standing 
president

مدیر دائمی
standing loan

وام دائمی
standing order

دســتور پرداخت دائمی؛ دســتور دائمی، سفارش 
دائمی؛ قرار دائمی؛ ســفارش جاری و مستمر 

]دارای اعتبار تا اطالع ثانوی[
standing orders

ضوابط تشکیل جلسات، نظام نامه؛ ترتیبات جاری 
و معمول، روال معمول، مقررات جاری

standing plans
طرح های ثابت، طرح های جاری

standing position
سمت دائمی

standing property
اعیان ]در مقابل عرصه[، اعیانی

standing rules
مقررات جاری

standing vote
رأی گیری با قیام

stand-off
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بن بست؛ موازنه، مساوی
standpoint

دیدگاه، نقطه نظر، چشم انداز
standstill

سکون، وقفه، قطع فعالیت؛ راکد، متوقف، معلق
standstill agreement

قــرارداد ارفاقی، قرارداد معلق، توافق برای تمدید 
مهلت پرداخت دین

standstill market
بازار راکد

standstill strike
اعتصاب کامل

staple commodity = staple goods
کاالی عمده، محصول ضروری، کاالی اساسی؛ 

کاالهای اساسی ]در جمع[
staple food
غذای اصلی، قوت غالب؛ مایحتاج غذایی اساسی
staple foodstuff

مواد غذایی عمده، مواد غذایی اصلی
staple products

فراورده های اصلی، کاالهای اساسی، محصوالت 
عمده

staples
مایحتاج اساســی، محصوالت اساسی، کاالهای 
ضــروری؛ محصــوالت یا کاالهــای عمده و 

اساسی
starch

نشاسته، غذاهای نشاسته دار
stars
افراد برجسته؛ ستارگان؛ سرنوشت، بخت و تقدیر
start

آغاز، شروع؛ آغاز کردن، اقدام کردن، دست به کار 
شدن؛ آغاز شدن؛ راه افتادن 

start a business
راه اندازی کسب و کار

start from scratch
شــروع از صفر، شــروع از ابتدا به ساکن، از صفر 

شروع کردن
start up

شروع کسب و کار، کســب و کار نوپا؛ راه اندازی 
کردن، راه انداختن؛ استارت آپ، نوپا، بنگاه نوپا
starter

خمیرمایه، مخمر؛ شروع کننده، تاز ه کار، آغازگر
starting point

نقطه آغاز به کار، نقطه شروع
starting price

قیمت اولیه
starting rate

حقوق دوران کارآموزی
starting salary

حقوق بدو کار
start-up

راه اندازی، تشــکیل؛ شروع کســب و کار؛ بنگاه 
کارآفریــن کوچــک؛ تازه تأســیس، نوبنیــاد، 

استارت آپ
start-up board

هیأت مأمور راه اندازی یا تشکیل
start-up capital = start-up money

سرمایه شروع به کار، سرمایه آغاز به کار، سرمایه 
راه اندازی، سرمایه اولیه

start-up cost
هزینه راه اندازی، هزینه شروع کسب و کار

start-up entreprenceur
کارآفرین آغازگر، نوکارآفرین

start-up fund
اعتبار موردنیاز برای راه اندازی کار

start-up funding
تأمین اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی یا شــروع 

به کار
start-up process

فراینــد راه انــدازی، مراحل راه انــدازی، مراحل 
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تشکیل، فرایند تشکیل
startups = start-ups

کســب و کارهای نوپا، بنگاه های نوپا، بنگاه های 
کارآفریــن کوچــک )و غالبًا تازه تأســیس(، 
شــرکت های نوبنیاد، شرکت های تازه تأسیس، 
بنگاه هــای اقتصادی تازه تأســیس )و معمواًل 

کارآفرین و کوچک(
starvation

گرســنگی؛ گرسنگی کشــیدن؛ گرسنگی مفرط، 
گرسنگی و بی غذایی تا سر حد مرگ

starvation wage
مزد بخور و نمیر

starve
گرسنگی کشیدن، از گرسنگی مردن؛ تشنه چیزی 
 for بودن، ولع چیزی را داشتن ]با حرف اضافه

در دنباله[
state

دولت؛ ایالت؛ کشور؛ حالت، وضعیت؛ اظهار کردن، 
پیاده کردن؛ طرح کردن

state actors 
کارگزاران دولتی

state affairs
امور مملکتی

state apparatus
دستگاه دولتی

state attorney
دادستان ایالتی ]ایاالت متحده[

State Audit Office = National 
Audit Office

دیوان کل محاسبات، دیوان محاسبات
state bank

بانک دولتی، بانک ایالتی
state budget

بودجه دولتی
state capitalism

از  دولــت  طرفــداری  دولتــی؛  ســرمایه داری 
سرمایه داری

state control 
نظارت دولتی، کنترل دولتی؛ نظارت دولت

state criminals
مجرمین سیاسی، مقصرین سیاسی

state debts 
دیون دولتی، بدهی های دولتی

State Department = Department 
of State 

وزارت امور خارجه ]ایاالت متحده[
state discretion

تشخیص دولت، صالحدید دولت
state employee = state servant

مستخدم دولت، کارمند دولت؛ کارکنان کشوری، 
مستخدمین کشوری ]در جمع[

state factory
کارخانه دولتی

state farm
مزرعه دولتی

state farming system
نظام بهره برداری )زراعی( دولتی

state funding
بودجه دولتی

state government 
حکومــت ایالتــی، دولــت ایالتی؛ اســتانداری، 

فرمانداری
state governor 

فرماندار ایالت، استاندار
state house = house of the nation 

خانه ملت، خانه مردم، مجلس نمایندگان
state housing

مسکن دولتی
state insurance = social insur-
ance
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بیمه اجتماعی، بیمه دولتی
state interference = state inter-
vention

دخالت دولت )در امور(، مداخله دولتی؛ ورود کردن 
دولت

state marketing boards
هیأت های بازاریابــی دولتی، کمیته های بازاریابی 

دولتی
state monopoly 

انحصار دولتی
state of affairs

اوضاع و احوال، شــرایط موجود؛ صورت وضعیت 
دارایی ]مالی و حسابداری[

state of emergency
حالــت اضطــراری، وضعیت فوق العــاده، حالت 

فوق العاده
state of grace

وضعیت مطلوب، شرایط دلخواه
state of peace

حالت صلح، وضعیت صلح
state of siege

حالت محاصره، ممنوعیت ورود و خروج، حصر
state official 

مقام دولتی؛ مقامات دولتی ]در جمع[
state ownership

مالکیت دولتی
state participation

مشارکت دولت
State Personal Status Registra-
tion Organization

سازمان ثبت احوال کشور
state policy on cooperatives = 
national policy for cooperative 
sector

سیاست کالن بخش تعاون

state prosecutor
دادستان، مدعی العموم

state registry
اداره ثبت احوال

state regulations
مقررات دولتی؛ آیین نامه های رسمی

state religion
مذهب رسمی کشور

state rights 
حقوق ایالتی؛ حقوق رسمی، حق و حقوق رسمی
state subsidies 

یارانه های دولتی، کمک های دولتی
state tutelage

قیمومیت دولت
state use system

نظام کاربری دولتی، نظام بهره برداری دولتی
state-building

دولت سازی
state-centered 

دولت محور، دولت مدار
state-centric 

دولت محوری، دولت مداری
state-controlled

تحت نظارت دولت، تحت کنترل دولت، دولتی
statecraft

هنــر  و  فــن  کشــورداری،  مملکــت داری، 
فوت وفن  مملکت داری،  هنر  سیاســت مداری، 

کشورداری
stated

مقرر، مقرره، اعالم شده، بیان شده، مذکور
stated capital

سرمایه پرداخت شده، سرمایه قانونی؛ سرمایه های 
اعالم شده

stated interest
بهره مقرر، بهره اعالم شده
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stated objectives
اهداف اعالم شده، اهداف پیش بینی شده

stated parole agreement
توافق صریح شفاهی

stated value
ارزش مقرر، ارزش اعالم شده

state-dominated
تحت سلطه دولت، تابع دولت

state-funded
با هزینه دولت، با بودجه دولت

state-guaranteed
ضمانت شده از ســوی دولت، با ضمانت دولتی، 

دارای ضمانت دولتی
state-guided cooperatives

تعاونی های تحت هدایت دولت
statehood

استقالل ملی، استقالل ایالتی، حاکمیت مستقل؛ 
جایگاه ایالتی

stateless 
فاقد تابعیت، بدون ملیت؛ آواره، بی خانمان

stateless person
شخص فاقد تابعیت

state-level
در ســطح کشــور؛ در ســطح ایالــت؛ مملکتی، 

کشوری؛ ایالتی
state-mandated = state-com-
manded

دولت فرما
state-mandated participation

مشارکت دولت فرما، مشــارکت اجباری از سوی 
دولت

statement
بیانیه، اعالمیــه؛ اظهاریه؛ ابالغ؛  بیان؛ اظهــار؛ 
صورت حساب؛ صورت وضعیت؛ صورت مجلس
statement analysis

تحلیلــی  بررســی  تحلیــل صورت حســاب ها، 

صورت حساب ها
statement form

شکل گزارش، قالب گزارش؛ نمونه چاپی گزارش؛ 
فرم اظهاریه، برگه اظهاریه

statement heading
سرفصل صورت حساب، عنوان صورت حساب

statement of account
صورت حساب )موجودی و بدهی(

statement of affairs
صورت مطالبات و دیون، صورت وضعیت )مالی(، 
گــزارش وضعیت)مالی(؛ ترازنامــه تصفیه ]در 

صورت ورشکستگی[
statement of claim

دادخواست، ادعانامه مدعی
Statement of Cooperative Prin-
ciples

بیانیه اصول تعاون
statement of defence

دفاعیــه، الیحه دفاعیه؛ مدافعــات وکیل مدافع، 
اظهارات وکیل مدافع، دفاعیه

statement of expenses
صورت هزینه ها، صورت حساب هزینه ها

statement of grounds
بیان انگیزه و ادله

statement of policy
شیوه نامه

statement of profit and loss = 
statement of loss and gain

صورت سود و زیان
statement of the facts

شرح ماوقع
Statement on Cooperative Iden-
tity

بیانیه هویت تعاونی 
state-nation 
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دولت ـ ملت 
state-of-the-art

پیشــرفته ترین، مبتنی بر آخرین تحوالت، بسیار 
پیشرفته، به روز؛ تازه ها

state-of-the-art services
پیشرفته ترین خدمات، خدمات به روز

state-owned
دولتی، متعلق به دولت، تحت مالکیت دولت

state-owned enterprise 
بنگاه دولتی

state-owned factories
کارخانه های دولتی، کارخانه های دولت ـ مالک

state-owned monopolies
شــرکت های انحصــاری متعلــق بــه دولــت، 

انحصارهای دولتی
state-owned property

امالک دولتــی، امالک متعلق بــه دولت، اموال 
عمومی

state-planned economy
اقتصاد دولتی، اقتصاد فرمایشی، اقتصاد مبتنی بر 

برنامه ریزی دولت
state-run

دولت ـ گردان، دولتــی، تحت اداره دولت، تحت 
کنترل دولت

state-run companies
شرکت های دولتی

state-run economy 
اقتصاد دولتی

state-run stores
مغازه های دولتی، فروشگاه های دولتی

statesman
سیاســت مدار، اهل سیاســت، دولت مــرد، رجل 

سیاسی
statesmanlike

سیاست مدارانه

statesmanship
سیاســت مداری، کشــورداری، زمامداری؛ حسن 

سیاست، سیاست دانی
statesperson

سیاست مدار، چهره سیاسی
state-sponsored

با حمایت دولت، تحت پشــتیبانی دولت، دولت ـ 
حامی

stateswoman
بانوی سیاست مدار، سیاست مدار زن

state-wide = statewide 
سراســری، سرتاسری، در سطح کشور؛ ایالتی، در 

سرتاسر ایالت ]ایاالت متحده[
state-wide elections

انتخابات سراسری
static

ایستا، ساکن، راکد
static balance

توازن ایستا
static economy

اقتصاد ایستا، اقتصاد ساکن
static equilibrium 

تعادل ایستا، ترازمندی ایستا، توازن ایستا
static society 

جامعه ایستا
static theory

نظریه ایستا
stating the reasons

ذکر دالیل
stationhouse

کالنتری
stationhouse bail

وجه الضمان، وثیقه
stationary

ساکن، ایستا، ثابت، نامتغیر 
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stationary point
نقطه ساکن، نقطه سکون

stationary properties
اموال غیر منقول

stationary state
درجا زدن )اقتصادی(، حالت توقف و سکون

stationary state 
حالت ایستایی

stationary-in-time
توزیع آماری فاقد گرایش؛ سکون در زمان

stationer
نوشت افزار فروش، فروشنده لوازم التحریر

stationer’s shop
لوازم التحریر فروشی

stationery
لوازم التحریر، نوشت افزار

statism
دولت گرایی، اقتصــاد دولتی، طرفداری از اقتصاد 

دولتی
statistic 

آمار، آماری
statistic alienation

ناهمبستگی آماری 
statistic index 

شاخص آماری
statistical 

آماری
statistical center 

مرکز آمار 
statistical clerk = enumerator

آمارگر
statistical concepts

مفاهیم آماری
statistical correlation 

همبستگی آماری

statistical discrepancy
اختالف آماری 

statistical geography
جغرافیای آماری

statistical hypothesis
فرضیه آماری

statistical inference
استنباط آماری

statistical laws
قوانین آماری

statistical norm
قاعده آماری

statistical office
اداره آمار

statistical population 
جمعیت آماری

statistical quality control (SQC)
کنترل کیفیت آماری 

statistical regression
رگرسیون آماری 

statistical reports
گزارش های آماری 

statistical sampling
نمونه گیری آماری، نمونه برداری آماری

statistical services
سازمان های آماری، مراکز آماری؛ خدمات آماری
statistical significance

معناداری آماری 
statistical universe 

جامعه آماری
statistically 

از نظر آماری، به لحاظ آماری
statistician

متخصــص آمار، کارشــناس آمار، آمارشــناس، 
آماردان
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statistics
آمار، علم آمار؛ آمار و ارقام؛ آمارشناسی

statist
طرفدار اقتصاد دولتی

status
شــأن، منزلت، جایگاه، مقــام، موقعیت، وجهه؛ 

وضع، وضعیت
status inquiry = status enquiry

بررسی اعتبار مشتری، استعالم اعتبار مشتری
status need 

نیاز به منزلت، نیاز به شأن و مقام
status of assets

وضعیت اموال
status quo = present status

وضع موجود، وضعیت موجود 
status report

گزارش وضعیت کار
status symbol

نشان تشخص، نماد تشخص، عالمت تشخص
statute

قانــون موضوعه، قانــون، مقررات؛ اساســنامه 
]درجمع[

statute barred
منع قانونی

statute book
کتاب قانون، مجموعه قوانین؛ مجموعه مصوبات 

قابل اجرا
statute labor = forced labor

بیگاری، کار اجباری
statute laws

قوانین مصــوب مجلس؛ قوانین موضوعه، قوانین 
مدون

statute of frauds
قانون ضد تقلب، قوانین ضد کالهبرداری

statute of limitation = statutory 

limitation
قانون مرور زمان، قاعده مرور زمان

statute of monopoly 
قانون انحصار

statute-barred
مشمول مرور زمان

statutes
اساسنامه )شرکت(؛ مقررات، مصوبات، احکام

statutory
قانونی، مقرر؛ طبق مقررات، مطابق قانون، قانون 

نهاد، اساسنامه ای، طبق اساسنامه
statutory auditing

حسابرسی قانونی 
statutory books

دفتر ثبت شرکت ها
statutory duties

وظایف قانونی، وظایف محوله قانونی
statutory interpretation

تفسیر قوانین
statutory law

قانــون مدون ]در مقابل قوانیــن عرفی[؛ قوانین 
مصوب مجلس مقننه

statutory meeting
مجمع بــر طبق اساســنامه، مجمــع منطبق با 

اساسنامه؛ جلسه رسمی
statutory obligations

تعهدات قانونی
statutory reserves

ذخایر قانونی
statutory rule

قاعده، قانون
statutory voting

رأی گیــری اصولــی، رأگیــری مطابــق قانون، 
رأی گیری طبق اساسنامه

statutory waiting period
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دوره انتظار قانونی، مهلــت انتظار قانونی، مدت 
انتظار قانونی

staunch advocate
طرفدار پر و پا قرص، طرفدار دوآتشه

stay law
حکم تعلیق؛ قانون تعلیق

stay of proceeding
توقف دادرسی، تعلیق دادرسی

stay-in strike
اعتصاب به ســبک ایتالیایی، اعتصاب نشسته )در 

محل کار(، اعتصاب در محل کار
staying 
اقامت؛ متوقف ساختن، به حالت تعلیق در آوردن
steadfast

ناپذیر،  بااراده، تزلزل  اســتوار، محکم، ثابت قدم، 
مصمم

steadiness
ثبات، پایداری، دوام، استواری، استحکام

steady
باثبات، محکم و اســتوار، پایدار، پیوسته، مستمر 

و مداوم
steady job

شغل ثابت، شغل پایدار
steady market 

بازار پایدار، بازار همیشگی 
steady performance

عملکرد یکسان، عملکرد یکنواخت
steady-state growth

رشد یکنواخت، رشد مستمر
steady-state models

الگوهای وضع پایدار، الگوهای وضع یکنواخت
steal

دزدی، سرقت؛ ربودن، دزدی کردن
stealth

پنهان کاری، مخفی کاری؛ دزدکی

steep decline
کاهش شدید، سیر نزولی شدید، افت شدید

steer
هدایت کردن، رهنمون شــدن؛ گاو پرواری، گاو 

اخته
steering committee
شورای راهبری، کمیته راهبری، کمیته سازماندهی
step

قدم، گام، مرحله؛ اقدام؛ نردبان تاشــو ]در جمع[؛ 
پله؛ قدم برداشتن، گام نهادن

step aside 
خود را کنار کشــیدن، کنار رفتن؛ اعالم بی طرفی 

کردن
step devaluation

تضعیف مرحله ای، کاهش گام به گام ارزش 
step down 

کنار رفتن، استعفا دادن 
step forward

پیش رفتن، جلو رفتن؛ پا پیش گذاشتن
step function

تابع مرحله ای، تابع پله ای، تابع پلکانی
step in 

ورود کردن، ورود کردن به، وارد شــدن، دخالت 
کردن، مداخله کردن

step rate schedule
جدول نرخ مرحله ای؛ جدول تعرفه پلکانی

step-by-step forecasting = step-
wise forecasting

پیش بینی گام به گام 
stepped cost

هزینه فزونی عملیات
step-wise

مرحله ای، پله ای، گام بــه گام، مرحله به مرحله، 
پلکانی

step-wise solution 
راه حل گام به گام، راهکار مرحله به مرحله
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stereotype
کلیشه ای، قالبی؛ کلیشه، قالب؛ تفکر قالبی، تفکر 

کلیشه ای
stereotyped response 

پاسخ کلیشه ای 
stereotypic

قالبی، کلیشه ای
stereotyping

کلیشه سازی؛ طرز تفکر کلیشه ای؛ قالب سازی
sterile 

بایــر، لم یزرع؛ عقیــم، ســترون؛ بی حاصل، بی 
سرانجام، ضدعفونی شده، استریل

sterile reserves
اندوخته های بی مصرف

sterility
بی حاصلی، بی فایدگی، بی مصرفی

sterilization
ضد عفونی، گندزدایی، استریلیزه کردن

stern warning
اخطار شدیداللحن

steward
مباشر، کارپرداز، کارگزار، پیشکار؛ مهماندار؛ ناظر 

خرج، ناظر هزینه؛ مادرخرج
stewardess

مباشر زن؛ مهماندار زن
stewardship

مباشرت؛ کارپردازی، پیشکاری، سرپرستی
stick

چوب دستی، عصا؛ چسباندن؛ چسبیدن؛ برچسب، 
اتیکت

sticking-point
مسأله مورد اختالف؛ گره اصلی، مانع عمده

stick-on label
اتیکت چسب دار

sticky prices

قیمت های تغییر ناپذیر
stimulation

تحریک، انگیزش
stimulator

بر  محــرک، عامل تحریــک، تحریک کننــده، 
انگیزاننده

stimulus
محرک، عامل ایجاد انگیزه، انگیزش

stimulus control 
کنترل محرک، پایش محرک

stipend 
مقرری، مســتمری، حقوق، مواجــب، مزد ثابت، 

حقوق ثابت 
stipulated

مذکــور، مندرج، مصرح؛ مصرحه، تصریح شــده، 
مقرره

stipulated arrangements
ترتیبات مقرره

stipulated guarantee
ضمانت مشروط، ضمانت مصرح

stipulation
شرط کردن، قیدکردن؛ تصریح، قید؛ شرط ضمن 

عقد ]حقوق[؛ شرط، قرار
stochastic model

الگوی تصادفی، الگوی احتمالی
stock

موجودی، ذخیره؛ حیوانات اهلی، چهارپایان، دام، 
احشام؛ سهم؛ سهام ]در جمع[

stock accounting
حسابداری موجودی، حساب کاالی موجود

stock appreciation
افزایش ارزش ذخیره

stock bouns
سهام جایزه

stock capital
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سرمایه سهمی
stock certificate

سند سهام، برگه سهام، ورقه سهام
stock clearance

تصفیه موجودی کاال
stock company

شرکت سهامی
stock control

بررسی موجودی، کنترل موجودی، کنترل ذخیره 
)کاال(

stock cover
دوره کفایت موجودی

stock deposit
سپرده سهام

stock distribution
توزیع سهام

stock dividend
ســود به شکل سهام؛ سود ســهام سرمایه؛ سود 

)پرداخت شده( به صورت سهام
stock enterprise

بنگاه سهامی
stock exchange

بورس اوراق بهادار، بورس سهام، بازار بورس
stock exchange transactions

معامالت بورس
stock in hand

موجودی انبار
stock in trade

موجودی ثابت کاال؛ کاالی در معرض فروش
stock indicator

شاخص موجودی؛ شاخص سهام
stock investment

سرمایه گذاری در سهام ]بورس[
stock jobbing

داللی بورس

stock keeper = stock man
انباردار

stock ledger
دفترکل موجودی انبار؛ دفترکل موجودی سهام

stock list
صورت سهام، صورت موجودی انبار، صورت کاال
stock market

بازار سهام، بورس، بازار اوراق بهادار
stock market performance

عملکرد بازار بورس
stock mixed company

شرکت مختلط سهامی
stock of money

حجم پول، ذخیره پول، موجودی پول
stock on hand

موجودی انبار، کاالی موجودی، موجودی کاال
stock option

حق انتخاب سهام، اختیار خرید سهام؛ اختیار خرید 
موجودی

stock owner
سهام دار، صاحب سهام؛ مالک موجودی انبار

stock power
وکالت نامه سهام

stock purchase plan = stock-pur-
chasing scheme

طرح خرید سهام
stock purchase warrant

مجوز خرید سهام
stock purse

صندوق مشــترک، صنــدوق صرفه جویی؛ خزانه 
ذخیره

stock saving bank
بانک سهامی پس انداز

stock shares
سهام سرمایه ای 
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stock subscription
پذیره نویسی سهام

stock trail
مال رو، دام راه، مسیر مال رو

stock transfer tax
مالیات بر انتقال سهام

stock turnover
گردش موجودی کاال

stock up
ذخیره سازی، ذخیره کردن

stock warrant
حواله یا گواهی خرید سهام

stock shortage
کمبود موجودی )کاال(

stock yard
محوطه انبار

stock-book
دفتر فهرســت کاالهــای موجــود در انبار، دفتر 

موجودی انبار 
stock-breeder = stock-raiser

گله دار، دامدار، دامپرور
stock-breeding = stock-raising

دامپروری، دامداری
stockbroker

دالل سهام، دالل بورس؛ واسطه، دالل
stock-exchange agent

نماینده بورس، کارگزار بورس
stock-exchange regulations

مقررات بورس
stockholder = shareholder

سهام دار، صاحب سهام
stockholders’ equity

سرمایه سهام داران؛ آورده شرکا، مایملک شرکا
stock-in-trade

لوازم کار، فوت و فن کار

stock-keeping unit
واحد ذخیره موجودی

stockman
انباردار، متصدی انبار؛ دامدار، رمه دار

stock-offering
عرضه سهام

stock-out
اتمام موجودی )در انبار(

stock-out cost
هزینه اتمام موجودی، هزینه کسری کاال

stockpiling
ذخیره سازی، خرید و انباشت، انباشت موجودی

stock-record account
صورت وضعیت کاالهای موجود در انبار

stocks = shares
سهام، اوراق بهادار قابل معامله

stock-taking
انبارگردانی، موجودی گیری، تعیین موجودی انبار
stock-taking procedure

روش موجودی گیری کاالها، روش انبارگردانی
stock-watering

انتشار سهام  ارزان فروشــی ســهام گران قیمت؛ 
بی پشتوانه

stockyard
طویله، گله دان

stolen
مسروقه، دزدیده شده، به سرقت رفته

stolen goods
اموال مسروقه، مال دزدی

stonewalling = obstructionism
کارشکنی، سنگ اندازی، اشکال تراشی، مانع تراشی
stop list

فهرست متخلفین
stop order 

دستور توقف )پرداخت(؛ سفارش زیان گریز ]بازار 
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بورس[
stop time

زمان توقف
stop-gap
جایگزینی موقت، جانشینی موقت؛ موقتی، موقت
stop-gap solution

راه حل موقتی
stop-go policy

سیاست تثبیت و توسعه
stoppage

وقفه، تعطیل، توقف؛ کسرگذاری
stop-payment order

دستور عدم پرداخت، دستور توقف پرداخت
stopped check

چک مسدودشده 
storage
ذخیره سازی، انبار )کردن(؛ انبار کاال؛ هزینه انبار 
storage buildings

ساختمان های انباری 
storage charge

هزینه انبارداری
storage facilities

انبــارداری،  تأسیســات ذخیره ســازی، امکانات 
امکانات و تأسیسات انبارداری

storage loan
وام ذخیره سازی، وام برای ذخیره سازی

storage of goods
انبار کردن کاالها

store
فروشــگاه؛ ذخیــره، موجودی؛  مغــازه،  انبــار؛ 
انبار  ذخیره سازی، ذخیره کردن، انبارکردن؛ در 

گذاشتن
store board

هیأت مدیره فروشگاه
store insects

حشرات انباری
storekeeper

انباردار؛ مغازه دار
stores working on loss = loss-
making stores

فروشگاه های زیان ده
stores working on profit = profit-
making stores

فروشگاه های سودده
storing
ذخیره سازی، نگهداری در انبار، گذاشتن در انبار

story
ماوقع، شرح ماوقع؛ داستان، قصه؛ قضیه

story success
نمونه موفق؛ شرح موفقیت؛ موفقیت

straight
صاف، راست، مستقیم، سرراست

straight life annuity
مستمری مادام العمر، مستمری عمری

straight line = line-flow produc-
tion = assembly line

خط تولید زنجیره ای
straight line depreciation

استهالک خطی مستقیم
straight line rate

نرخ مستقیم
straight majority = overall ma-
jority

اکثریت آرا
straight mortgage

گرویی مستقیم
straight piece rate

نرخ کارمزدی مستقیم
strained relationship

روابط تیره، تیرگی روابط، تیرگی رابطه
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stranded
مستأصل، سرگردان، درمانده

stranger
غریبه، بیگانه، غیر خودی؛ غیر ذی نفع

strata
طبقات )اجتماعی(، قشرها، اقشار

stratagem
حیله، نیرنگ، تدبیر

strategic
راهبردی، محــوری؛ کالن نگر؛ سوق الجیشــی، 

استراتژیک، حساس، مهم
strategic agenda

دستورکار راهبردی، برنامه کار راهبردی
strategic alliance

ائتــالف راهبــردی، اتحــاد راهبــردی، ائتالف 
استراتژیک

strategic allies
متحدان راهبردی، متحدان استراتژیک

strategic business unit
واحد کسب و کار راهبردی

strategic control
نظارت راهبردی، کنترل استراتژیک

strategic doctrine
مشی راهبردی

strategic goals
اهــداف راهبردی، اهداف محوری، اهداف کالن، 

اهداف حساس و مهم، اهداف استراتژیک
strategic logistics

پشتیبانی راهبردی )تدارکات(؛ اقدامات لجستیکی 
راهبردی

strategic managers
مدیران راهبردی 

strategic objectives
اهداف راهبردی، هدف های استراتژیک

strategic paper

سند راهبردی، سند استراتژیک
strategic plan
طرح راهبردی، طرح محوری، برنامه استراتژیک

strategic planning
برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی استراتژیک

strategic resources
منابع راهبردی 

strategic stockpile
ذخیره ســازی کاالهای اساســی، ذخیره ســازی 

راهبردی
strategic thinking

تفکر راهبردی، تفکر استراتژیک
Strategies and Tools against 
Social Exclusion and Poverty 
(STEP)

برنامــه راهبردهــا و ابزارهای مقابلــه با فقر و 
محرومیت اجتماعی

strategist
راهبردپرداز، استراتژیست

strategy
راهبرد، استراتژی

strategy development 
تدوین راهبرد، تدوین استراتژی

stratification
الیه بندی، قشر بندی، طبقه بندی، طیف بندی 

stratified random sampling
نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده

stratified sampling
نمونه گیری طبقه بندی شده 

stratified society
جامعه طبقاتی

stratum 
طبقه اجتماعی، قشر اجتماعی

stratum boundary 
حد و مرز طبقاتی
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straw
پوشال، پرکاه، کاه

straw polling
نظرسنجی، نظرخواهی )غیر رسمی یا آزمایشی(

straw-rick = hay loft
کاهدان، انبار کاه

straw-vote
رأی آزمایشی، رأی گیری آزمایشی

streamlined
کارآمد، کارا؛ جمع و جور، ســاده و مؤثر، چابک و 

سریع
streamlined capitalism

سرمایه داری پویا
streamlining

افزایش کارایی؛ ساماندهی، چابک سازی
street broker

کارگزار آزاد، دالل آزاد، دالل خیابانی
street certificate

گواهی غیر رســمی، مجوز غیر رســمی، گواهی 
خیابانی

street market
بازار خارج از بورس

strengthening = reinforcement
تقویت )کردن(، استحکام بخشیدن

strengths, weaknesses, opportu-
nities and threats (SWOT)

نقاط قــوت، نقاط ضعف، فرصت هــا و تهدیدها، 
سوآت

stress
فشار، تنش، فشــار روحی، استرس؛ تأکید؛ تأکید 

کردن، اصرار ورزیدن
stress reduction theory 

نظریه کاهش فشار، نظریه کاهش تنش
stressful

تنش زا، پردردسر، تنش آفرین

strict 
مقرراتی، سخت گیر، جدی، خشک؛ روشن، واضح؛ 

دقیق
strict prohibition

منع قطعی
strike

اعتصاب؛ ضربــه؛ هجوم، تاخــت؛ حمله کردن، 
هجوم آوردن، ضربه زدن

strike a bargain = strike a deal
قیمــت  دادن(؛  دســت  )بــا  کــردن  معاملــه 
مرضی الطرفین؛ به تفاهم رسیدن، توافق کردن
strike breaker = strike-breaker

اعتصاب شکن
strike call

دعوت به اعتصاب
strike fund

بــه  کمــک  صنــدوق  اعتصــاب،  صنــدوق 
اعتصاب کنندگان

strike leader
ســرکرده اعتصاب، سردســته اعتصــاب، رهبر 

اعتصابات
strike notice

اعالمیه اعتصاب، اخطاریه اعتصاب
strike pay

حقوق دوران اعتصاب، حقوق ایام اعتصاب
strike risk

خطر اعتصاب
strike suit

دادخواست اعتصاب
strike-breaking

اعتصاب شکنی
strikers

اعتصاب گــران، اعتصاب کننــدگان، اعتصابیون، 
متحصنین

stringency
کمی عرضه پول، کم پولی، مضیقه مالی؛ سختی؛ 
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جدیت، اکید بودن
stringency of law

قاطعیت قانون، جدیت قانون
stringent
ناشی از کمبود پول؛ سفت و سخت، جدی، اکید

stringent laws
قوانین سفت و سخت

stringent rule
مقررات شدید، مقررات سفت و سخت

stroke of luck = stroke of fortune
خوش شانسی، حسن تصادف

strong box
گاوصندوق، صندوق فوالدی

strong commitment
پای بنــدی شــدید و جدی به تعهــدات، تعهد و 

پای بندی سفت و سخت
strong ties 
پیوندهای محکم و قوی، روابط محکم و استوار

strong-arm
خشونت آمیز، خشن

strong-arm methods
روش های خشونت آمیز 

structural
ساختاری، بنیادی، اساسی؛ ساختمانی

structural adjustment
اصالح ساختاری، تعدیل ساختاری 

structural adjustment policy
تعدیل  سیاســت  ســاختاری،  اصالح  سیاســت 

ساختاری 
structural adjustment program
برنامه اصالح ساختاری، برنامه تعدیل ساختاری

structural capital
سرمایه ساختاری

structural change
تغییر ساختاری 

structural constraints
محدودیت های ساختاری 

structural differention theory
نظریه تفکیک ساختاری 

structural factors
عوامل ساختاری 

structural maladjustment
ناهماهنگی ساختاری 

structural requirements
الزامات ساختاری 

structural tensions
تنش های ساختاری 

structural transformation
تحول ساختاری، تبدیل ساختار؛ تحول بنیادین

structuralism
ساختارگرایی، ساخت گرایی

structuralist approach
رویکرد ساخت گرا

structuralists
ساختارگرایان

structure
ساختار، ساخت؛ سازه؛ ترکیب؛ بنا، ساختمان

structure of the society
ساختار شرکت )تعاونی(، ارکان شرکت )تعاونی(؛ 

ساختار جامعه
structured

ساخت دار، ســاختارمند، ســاخت یافته؛ منظم، با 
برنامه

structured interview
مصاحبه ساخت دار، مصاحبه ساختارمند

structuring
ساختارسازی، ساخت دهی، ایجاد ساختار

struggle
مبــارزه، تالش، تقال، منازعه، نبرد، کشــمکش؛ 

تالش کردن، مبارزه کردن
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struggle against corruption
مبارزه با فساد

struggle against unemployment
مبارزه با بیکاری 

struggle for existence
تنازع بقا

student loan marketing associa-
tion = sallie mae

انجمن بازاریابی وام دانشجویی
students associations

تشکل های دانشجویی، انجمن های دانشجویی
students community

جامعه دانشجویی
students consumer cooperatives

تعاونی های مصرف دانشجویی
students cooperatives

تعاونی های دانشجویی
students store

فروشگاه دانشجویی
students union

اتحادیه دانشجویی، اتحادیه دانشجویان
students welfare fund

صندوق رفاه دانشجویی
studentship

دانشــجویی، دوره دانشــجویی، دوره تحصیلی؛ 
بورس تحصیلی 

study
مطالعــه، تحصیــل؛ تحقیق، بررســی، پژوهش؛ 
مطالعــه کردن، تحصیل کردن، درس خواندن؛ 

شناسی ]در ترکیب؛ مانند: ایران شناسی[
study grant

بورس تحصیلی، بورسیه تحصیلی
study report

گزارش کارشناسی؛ گزارش تحقیق
study topics

سرفصل های آموزشی؛ محورهای مطالعاتی
study tour

گردش علمی، تور مطالعاتی
stuff

کاال، متاع، ماده؛ بند و بساط
stuffed bird

پرنده تاکسیدرمی شده
stumbling block

مانع، سد، سد راه؛ گرفتاری، مشکل
style manual

شیوه نامه
suable

قابل تعقیب قضایی، قابل پی گرد
subagent
وکیل در توکیل؛ عامل دست دوم، کارگزار فرعی

sub-article
بند، ماده فرعی ]در قانون یا قرارداد[

sub-branch
زیربخش، زیرمجموعه، زیرشعبه، شعبه فرعی

sub-clause
تبصره، بند، ماده قانونی؛ بند فرعی ]در قرارداد[

sub-committee
کمیته فرعی، کمیسیون فرعی

sub-committee report
گزارش کمیته فرعی

subconscious mind
ضمیر ناخودآگاه

subcontinent
شبه قاره

subcontract
قــرارداد واگذاری ثانویه، قــرارداد فرعی، قرارداد 
دست دوم، پیمان فرعی، عقد ثانویه، عقد تبعی
subcontractor

پیمانکار یا مقاطعه کار فرعی، پیمانکار دست دوم، 
پیمانکار جزء، پیمانکار تبعی
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subculture = sub-culture = part 
culture

خرده فرهنگ
subculture of entrepreneurship

خرده فرهنگ کارآفرینی
subculture of peasantry

خرده فرهنگ دهقانی
sub-delegation

وکیل با حق توکیل غیر 
sub-department
شعبه فرعی، زیردایره؛ زیربخش ]اداره و سازمان[
sub-discipline

زیررشته، رشته فرعی، زیررشته علمی
sub-discourse

خرده گفتمان
subdivide

تقسیم کردن به اجزای کوچک تر
subdivisions

زیر  زیرشــعب،  زیربخش ها،  تابعــه،  بخش های 
شاخه ها؛ فرقه ها ]مذهبی[

sub-editor
دبیر هیأت تحریریه؛ دســتیار ســردبیر، ویراستار 

]نشریه[
sub-employed

نیمه شاغل، نیمه بیکار
subgroup = sub-group

زیرگــروه، زیرمجموعه، گــروه فرعی، گروهک، 
گروه کوچک

subheading
زیرعنوان، عنوان فرعی

subhumid
نیمه مرطوب

sub-issue
موضــوع فرعــی، زیرموضوع، موضــوع جنبی، 

موضوع حاشیه ای

subject
تابــع، تبعه، رعیــت؛ موضوع، مطلــب؛ جوهر و 
اســاس؛ مشمول؛ تحت ســلطه؛ مطیع کردن، 

تابع خود ساختن
subject filing

بایگانی موضوعی 
subject of contract

موضوع قرارداد
subject of debate

موضوع دعوی، موضوع بحث
subject of hire

مورد اجاره
subject of right

موضوع حق
subject state

کشور یا دولت تحت الحمایه
subject to

مشــمول بودن، مشروط به، موکول به، منوط به، 
در معرِض، تابِع

subject to contract
موکول به عقد قرارداد، منوط به عقد قرارداد

subject to mortgage
در رهن بودن

subject to review = subject to 
revision

مشمول تجدید نظر
subject training

آموزش موضوعی 
subjection

اطاعت، پیروی، انقیاد؛ مطیع کردن
subjective

انتزاعی، ذهنی، تصوری، درونی؛ ذهن گرایانه
subjectivism

ذهن گرایــی، اصالت ذهــن؛ انتزاع گرایی، درون 
گرایی
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subject-matter
موضوع، محتوا، مضمون، مفاد؛ موضوعی

subject-matter of insurance
موضوع بیمه، مورد بیمه

subject-matter specialist
متخصص موضوعی، کارشــناس فنی، متخصص 

امر
subject-wise

موضوعی، متناسب با موضوع، وفِق موضوع
subjugation

انقیاد، سرسپاری، فرمان برداری؛ مطیع سازی
sublease = sublet

اجاره به شخص ثالث، اجاره به غیر، اجاره ثانوی، 
اجاره در اجاره

sub-lenders
وام دهندگان دست دوم، وام دهندگان ثانویه

sublet
اجاره بــه غیر، اجاره به فرد ثالــث، اجاره ثانوی، 

اجاره در اجاره؛ اجاره دادن مورد اجاره به غیر 
sublet the same

واگذاری عین اجاره به غیر 
sub-manager

معاون مدیر 
submarginal land

زمین مطلقًا بی حاصل
sub-market = small market

بازارچه 
sub-matrix

زیرماتریس، ماتریس فرعی 
submerge

غرقابی؛ غرقاب کردن، غوطه ور کردن
submerge irrigation

آبیاری غرقابی، آبیاری به شیوه غرقابی
submerse

غرقاب کردن؛ غوطه ور کردن

submission
ارائــه، تحویل، تســلیم، تفویض؛ اظهــار؛ ارجاع 
موضوع بــه داوری؛ تمکیــن؛ تقدیم، عرضه، 
پیشــنهاد، احاله؛ تسلیم شــدن، تسلیم شدگی، 

سلطه پذیری
submission of documents

تســلیم مدارک، تحویل مــدارک، ارائه مدارک، 
تقدیم مدارک

submission of report
تسلیم گزارش، ارائه گزارش، تقدیم گزارش 

submission of request
تسلیم دادخواست 

submit
تحویل دادن، تســلیم کردن، ارائه کردن، تقدیم 

کردن
sub-mortgage

رهن فرعی، رهن دست دوم، وام رهنی دست دوم، 
رهن ثانوی

sub-network 
زیرشبکه، شبکه فرعی 

sub-objective
خرده هدف، هدف فرعی، هدف جزئی

suboptimal adjustment 
تعدیل نه چندان بهینه 

sub-optimal investment
سرمایه گذاری غیر بهینه

subordinate
زیردست، مرئوس، تابع

subordinate organization
سازمان تابعه، تشکیالت تابعه

subordinated
وابســته، تابع، پیرو، مرئوس، مطیع، فرمان بردار، 

زیردست، فرودست
subordinated debt 

بدهی اولویت بعدی، بدهی غیر مرجح
subordinated loan
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وام غیر مرجح، وام اولویت بعدی
subordination

تبعیت، فرمان برداری، انقیاد، اطاعت
sub-outcome

نتیجه فرعی، نتیجه جنبی
subpoena

احضاریه، احضارنامه؛ احضار کردن، فراخواندن
sub-prime lenders

وام دهندگان دست چندم
sub-prime loans

وام های دست چندم، وام های دون اعتبار
sub-prime mortgage

رهن دست چندم، رهن دون اعتبار
sub-prime= subprime 

دون اعتبار، دارای درجه اعتباری ضعیف یا پایین؛ 
دست چندم؛ غیر ممتاز، غیر مرجح

sub-problem
خرده مسأله، مســأله فرعی، مشکل جزئی، مسأله 

کم اهمیت، بخشی از مسأله
sub-program

برنامه فرعی، زیربرنامه، بخشی از برنامه
sub-regional

زیرمنطقه ای
subrogation

نیابت، جایگزینی؛ نیابــت قانونی، کفالت؛ تبدیل 
دین یا تعهد

subrogation act
اصل کفالت ]در بیمه[

subrogation clause
شرط نیابت یا کفالت

sub-sample
نمونه فرعی

subscribe
پذیره نویســی کردن؛ تعهد کمــک مالی کردن؛ 

مشترک شدن، آبونه شدن

subscribed
پذیره نویسی شده، آبونه شده، پذیرفته شده برای 

اشتراک
subscribed capital

سرمایه مورد تعهد، سرمایه پرداخت شده؛ سرمایه 
پذیره نویسی شده

subscribed capital stock
موجودی سرمایه تعهدشده

subscriber
پذیره نویس، قبولی نویس؛ مشــترک؛ اعانه دهنده، 

کمک دهنده
subscriber of shares

پذیره نویس سهام
subscription

اشتراک، آبونه، آبونمان؛ حق اشتراک؛ پذیره نویسی، 
قبولی نویسی؛ حق عضویت؛ کمک مالی، اعانه؛ 

سهم الشرکه
subscription contract

قرارداد پذیره نویسی
subscription fee

بهای اشــتراک، حق اشــتراک، حــق عضویت؛ 
کارمزد پذیره نویسی

subscription of capital
مشارکت در سرمایه گذاری 

subscription of shares
پذیره نویسی سهام

subscription rate
نرخ یا تعرفه پذیره نویسی

subscription right
حق تقدم پذیره نویســی، حق پذیره نویسی؛ حق 

تعهد
subscription shares

سهام یا سهم الشرکه های مورد تعهد
subscription term

مدت اشتراک، دوره اشتراک
subscription terms = subscrip-
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tion requirements 
شرایط اشتراک، شرایط پذیرش پذیره نویسی 

sub-section = subsection
تبصره؛ زیربخش

sub-sector = subsector
زیربخش، بخش فرعی، زیرمجموعه بخش

subsequent
بعدی، متعاقب، پی آیند

subset 
زیرمجموعه

subsidiaries
شــرکت های تابعه، بخش هــای تابعه، واحد های 

تابعه
subsidiarity

حق تصمیم گیری، اختیار تصمیم گیری
subsidiary

وابسته، تابع؛ شرکت وابسته، مؤسسه تابع؛ معین، 
کمکی، فرعی، جانبی؛ زیرمجموعه، تابعه

subsidiary account
حساب فرعی، حساب معین

subsidiary body
تشکیالت تابعه، واحد تابعه، گروه تابعه

subsidiary book
دفتر معین، دفتر کمکی

subsidiary company
شرکت تابعه، شرکت فرعی، شرکت وابسته

subsidiary department
شعبه، شعبه اداره؛ اداره تابعه، واحد تابعه

subsidiary employment
اشتغال مکمل، اشتغال جانبی؛ شغل دوم

subsidiary journal
دفتر روزنامه معین

subsidiary ledger
دفتر کل معین، دفتر معین

subsidiary objectives

اهداف فرعی، هدف های جنبی
subsidiary occupation
شغل جانبی، شغل ثانویه، شغل فرعی، شغل دوم
subsidiary organs

ارکان فرعی، ارگان های تابعه
subsidize

یارانه دادن، سوبسید دادن، کمک مالی کردن به، 
پرداخت کردن یارانه؛ پرداخت یارانه

subsidized
مورد حمایت مالی )دولت(، تحت حمایت یارانه ای؛ 

یارانه بگیر، یارانه ای
subsidized credit

اعتبار یارانه ای 
subsidized food

مواد غذایی یارانه ای، مواد غذایی مشــمول یارانه 
دولتی؛ غذای یارانه ای

subsidized inputs
نهاده های یارانه ای، نهاده های مشمول یارانه

subsidized low-cost credits 
اعتبارات یارانه ای کم هزینه 

subsidized price
قیمت یارانه ای

subsidized rate
نرخ یارانه ای، تعرفه یارانه ای 

subsidizing
پرداخت یارانه، اعطای یارانه، یارانه دادن

subsidy
یارانه، سوبســید؛ کمک، کمک مالی )از ســوی 

دولت(
subsidy approval

تصویب یارانه، تأیید پرداخت یارانه
subsidy criteria
ضوابط اعطای یارانه، مالک های پرداخت یارانه

subsidy cut = subsidy cut off
قطع یارانه، حذف یارانه



924  subsidy in cash = cash subsidy = in-cash subsidy

subsidy in cash = cash subsidy = 
in-cash subsidy

یارانه نقدی
subsidy in kind = in-kind subsidy

یارانه غیر نقدی، یارانه جنسی، یارانه کاالیی
subsidy price

قیمت یارانه ای، قیمت حمایتی
subsidy support

حمایت یارانه ای، کمک یارانه ای
subsistence

معیشت، امرار معاش، گذران زندگی
subsistence activity

کار بخور و نمیر، فعالیت معیشتی
subsistence agriculture = sub-
sistance farming

کشاورزی معیشتی
subsistence approach
رویکرد معیشتی، شیوه معیشتی، رهیافت معشیتی
subsistence crop

محصــول معیشــتی، محصول مصرفــی )خود 
خانواده(، محصول تولیدی برای مصرف خانوار
subsistence cropping

کشــت معیشتی، کشــت محصول برای مصرف 
خانوار

subsistence diet 
غذای بخور و نمیر

subsistence economy 
اقتصاد معیشتی، اقتصاد بخور و نمیر

subsistence farm
مزرعه معیشتی

subsistence farmers
کشاورزان معیشتی کار

subsistence farming
کشاورزی معیشتی، زراعت معیشتی، زراعت بخور 

و نمیر

subsistence farming system
نظام بهره برداری معیشتی

subsistence level
حداقل معیشت، حد معیشت، در حد امرار معاش، 

در حد بخور و نمیر، حداقل سطح معیشت
subsistence living

زندگی بخور و نمیر
subsistence money

علی الحساب بابت دستمزد
subsistence pattern 

الگوی معیشت 
subsistence plus 

مازاد بر وجه معیشت
subsistence poverty 

فقر معیشتی
subsistence production 

تولید معیشتی، تولید در حد تأمین معیشت، تولید 
برای مصرف خانوار

subsistence system 
نظام معیشتی

subsistence theory of wages
نظریه دستمزد بر پایه حداقل معیشت، نظریه مزد 
بر اســاس سطح معیشت، نظریه دستمزد بخور 

و نمیر
subsistence wage

مــزد بخور و نمیــر، حداقل مزد، مزد معیشــتی، 
دســتمزد حداقلی؛ دســتمزدهای حداقلی ]در 

جمع[
subsistence wage level

ســطح مزد بخور و نمیر، ســطح دستمزد بخور و 
نمیر، میزان دستمزد حداقلی

subsistence-based
مبتنی بر معیشت، معیشتی، معیشت محور

subsistence-based economies
اقتصادهای معیشتی، اقتصادهای معیشت محور

sub-social control 
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کنترل دون اجتماعی 
sub-society 

خرده جامعه، خرده جامعه ای
subsoil

خاک زیرین، خاک زیرسطحی
substance

محتوا، ماهیت، ذات، اساس، جوهره؛ ماده، واقعیت 
مادی

substance of case
ماهیت دعوا

substance of endowment
عین موقوفه 

substandard 
غیر استاندارد، زیر حد اســتاندارد، فاقد استاندارد 
الزم؛ پایین تر از حد متوسط، پایین تر از حد قابل 

قبول، نامرغوب
substantial

قابل مالحظه، چشمگیر، معتنابه؛ اساسی، بنیادین، 
اصولی؛ محکم، متقاعد کننده

substantial condition 
شرط اساسی

substantial damage
خسارت عمده

substantial measures
اقدامات اساسی؛ معیارهای اصولی

substantial performance
اجرای قسمت عمده و اساسی تعهد

substantial rights
حقوق اساسی

substantial similairy
تشابه ذاتی

substantial state subsidies 
کمک های )یارانه ای( تکمیلی دولت

substantiate
اثبات کردن، احتجاج آوردن، دلیل مستند آوردن

substantiated
مستدل، متقن، موجه

substantiating
اثبات، تأیید؛ اقامه دلیل، احتجاج

substantive
جوهری، ذاتی؛ اساســی، بنیــادی، معتنابه، قابل 

توجه، ماهوی، ذاتی
substantive agreement 

موافقت اصولی
substantive defect

عیب یا نقص ماهوی، عیب ذاتی؛ ایراد ماهوی
substantive law

قانون ذاتــی، حقوق ذاتی، قانــون ثبوتی، قانون 
ماهیتی

substantive nullity
بطالن در اصل دعوا، بطالن ماهوی

substantive resolution
قرار قطعی، تصمیم نهایی

substitutable
قابل جایگزین، جانشین پذیر، قابل جانشینی، قابل 

جایگزینی
substitute

جایگزیــن، جانشــین، قائم مقام، نایــب، کفیل؛ 
علی البدل، عضو علی البــدل؛ جایگزین کردن، 

جانشین کردن
substitute goods

کاالهای  جانشــین،  کاالهای  معوض،  کاالهای 
جایگزین

substitute heir
وارث جانشین؛ دارنده حق انتفاع موجل ]حقوقی[
substitute member

عضو علی البدل؛ عضو جایگزین
substitute plan

طرح جایگزین
substitute products

محصوالت جایگزین
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substituted service
ابالغ قانونی، ابالغ وکیل یا نماینده

substitutes
اعضای علی البدل، افراد علی البدل؛ افراد جایگزین؛ 

جایگزین ها
substitution

جایگزینــی، جانشین ســازی، نیابت، جانشــین، 
جانشینی؛ تبدیل؛ جایگزین سازی

substitution effects
اثرات  اثــرات جایگزینی، تأثیــرات جانشــینی، 

جایگزین سازی
substitution of debt

تبدیل دین
substitution rule of least cost

قاعده جایگزینی کمترین هزینه
substitution theorem

قضیه جایگزینی، قضیه جانشینی
substitution theory 

نظریه جانشینی، نظریه جایگزینی
substitutional goods

کاالهای جانشین، اقالم جایگزین
substructural 

زیرساختی، زیربنایی
substructure

زیرساخت، زیر سازی، زیربنا؛ خرده ساختار
subsystem

خرده نظام، زیرمجموعه، زیرنظام، بخشی از نظام، 
خرده سیستم، بخشی از بدنه سیستم

subtenancy
اجاره داری ثانوی، واگذاری مورد اجاره به غیر 

subtenant
مستأجر دست دوم، مستأجر جزء

subtitle
عنوان فرعی، زیرعنوان

subtle

ظریف، لطیف؛ زیرکانه، هوشــمندانه؛ باریک بین، 
نکته سنج

subtopic
زیرعنوان، عنوان فرعی

subtotal
جمع جزء، جمع فرعی

subtractability
کاهش پذیری، کاهش یابندگی، نقصان پذیری

subtropical zone
ناحیه نیمه گرمسیر، منطقه نیمه حاره

sub-underwriter
متعهد دست دوم

sub-unit
زیرواحد، واحد فرعی

suburb = outskirt
حومه شهر

suburban homes
خانه های واقع در حومه شهر

suburban population
جمعیت ساکن در حومه شهر، جمعیت حاشیه نشین، 

حاشیه نشینان
suburbanite

ساکن حومه شهر، حومه شهر نشین
subvention

کمک مالی بالعوض، یارانه
subversion

براندازی، انهدام، تخریب
succeed

جانشــین شــدن؛ موفق شــدن؛ ارث بردن؛ به 
سرانجام رسیدن

success 
موفقیت، پیروزی، توفیق، کامیابی؛ تحقق 

success factors
عوامل موفقیت 

success indicator 
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شاخص موفقیت 
success story

گزارش موفقیت، شرح موفقیت 
successful

نتیجه بخش،  موفــق، کامیــاب، موفقیت آمیــز؛ 
ثمربخش

successful co-op = successful 
cooperative

تعاونی نمونه، تعاونی موفق 
successful entrepreneur

کارآفرین موفق، کارآفرین الگو
successful party = prevailing 
party

طرف برنده )دعوا(
succession

وراثت، جانشــینی، نیابت؛ ترکه؛ توالی؛ رشــته، 
سری، سلسله؛ پیاپی

succession duties
مالیات بر ارث

succession law
قانون وراثت

succession rules
قوانین و مقررات ارث، قانون ارث و میراث

succession tax
مالیات بر ارث

successive
متواتر، متوالی، پشت سرهم، پیاپی

successively 
پیاپی، پشت سرهم، متوالیًا، یکی پس از دیگری

successor
جانشین، قائم مقام؛ خلف؛ وارث؛ مسئول بعدی

successor company
شرکت جایگزین

sudden examination = unan-
nounced visit

بازرسی سرزده
sue

تعقیب، پی گیــری؛ تعقیب قضایــی؛ اقامه دعوا؛ 
تعقیب کردن، تحت پی گــرد قراردادن؛ تقاضا 

کردن
sue and labor clause

ماده یا شرط مجوز اقدامات احتیاطی
sue for damage

ادعای جبران خسارت؛ ادعای خسارت کردن
sue for mercy

تقاضای عفو کردن
suffer

متحمل شــدن، مبتال بودن، دچــار بودن؛ عذاب 
کشیدن، رنج بردن، درد کشیدن

suffer damage
متحمل زیان شدن، متضرر شدن

suffer from starvation
دچار گرسنگی شــدید بودن، از گرسنگی عذاب 

کشیدن 
suffering

درد، رنج، عذاب، بدبختی، گرفتاری؛ مصایب ]در 
جمع[؛ ابتال

sufficiency
کفایت، بسندگی 

sufficient
کافی، بسنده

sufficient and necessary condi-
tion

شرط کافی و ضروری، شرط کافی و وافی
sufficient condition

شرط کافی
sufficient from majority

اکثریت الزم، حد نصاب الزم
suffrage

حق رأی، حق انتخاب؛ همراهی، قبول، رضایت
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sugarbeet growers
چغندرقندکاران، چغندرکاران

suggest
پیشــنهاد کردن؛ حاکی بودن، حکایت داشــتن، 

اشارت داشتن، اشاره داشتن، بیانگر بودن
suggestion

پیشنهاد، نظر، توصیه؛ نشانه، اشاره؛ القا، تلقین
suggestion disposition

رسیدگی به پیشنهاد
suggestion system

نظام پیشنهادها
sui-generis

خودزا؛ یگانه، تک، مخصوص به خود
suit

مناسب؛ درخور بودن، مناسب حال بودن، سازگار 
بودن؛ دعوی، اقامه دعوی، پی گرد، دادخواهی، 

درخواست؛ تقاضا
suitability

تناسب، شایســتگی؛ مناســبت، برازندگی؛ واجد 
شرایط بودن

suitability and compliance
تناسب و تطابق

suitable environment = suitable 
base

بستر مناسب
suited

مناسب، ســازگار، درخور، متناسب، شایسته؛ باب 
چیزی بودن

sum
مبلغ، سرجمع، حاصل جمع؛ حساب، محاسبه

sum insured
حداکثر خسارت بیمه

sum payable
مبلغ مورد مطالبه

sum total
جمع کل، مجموع، همه، سرجمع 

sum up
خالصه بندی کردن، جمع بندی کردن؛ ســبک و 

سنگین کردن
summarily

فوراً، عجوالنه، با شتاب زدگی؛ بدون طی تشریفات 
قانونی

summarized
خالصه شده، مختصر

summary
خالصه، چکیده؛ اختصاری، مختصر، موجز، کوتاه؛ 

بدون تشریفات، اجمالی
summary account

حساب خالصه، خالصه حساب
summary action

اقدام فوری، اقدام عاجل
summary judgement

حکم صادره علیه ضامن
summary jurisdictions
محاکمات اختصاری؛ قدرت صدور احکام فوری 

summary order
حکم اختصاری

summary study
بررسی اجمالی

summary trial = summary pro-
cedure

محاکمه اختصاری، دادرسی اختصاری
summation

جمع بندی، حاصل جمع؛ فشرده، چکیده، خالصه، 
ماحصل

summative evaluation
ارزشیابی پایانی، ارزشیابی نهایی

summer camp 
اردوی تابستانی، اردوگاه تابستانی

summer croppers
صیفی کاران
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summer crops 
صیفی، صیفی جات، محصوالت جالیزی

summer quarters
ییالق، ییالقات

summer vegetables
جالیزی، محصوالت جالیزی

summer-crops growing
صیفی کاری 

summer-house 
آالچیق، ویال، کلبه تابستانی

summerization
تلخیص؛ جمع بندی کردن، خالصه سازی، چکیده 

کردن
summing-up

جمع بندی؛ خالصه دعوی
summit

اجالس در ســطح سران کشورها، اجالس سران، 
نشست سران؛ اوج، رأس، قله

summit agenda
دستورکار سران، دستور جلسه کنفرانس سران

summit conference
اجالس سران، کنفرانس سران

summit meeting
اجالس سران، نشست سران

summiteers
شرکت کنندگان در نشست سران، شرکت کنندگان 

در اجالس
summon
جلب، احضار، فراخوانی؛ فراخواندن، احضار کردن
summons

احضاریه، برگه احضاریه، قرار جلب
sumptuary

آیین نامه معامالت؛ مدیر مسئول هزینه ها؛ مقررات 
تحدید هزینه یا مصرف

sumptuary laws

قوانین منع مصرف کاالهای خاص، قوانین تحدید 
مصرف

sumptuary tax
مالیات هزینه ای، مالیات برهزینه؛ مقررات تحدید 

مخارج
sun-dried 

آفتاب خشک، خشک شده در برابر آفتاب
sun-dried brick = mud brick

خشت
sun-dried produce

محصوالت آفتاب خشک
sundries

خرده ریز، خرت و پرت؛ سایر موارد، موارد متفرقه، 
امور متفرقه، متفرقه ]حسابداری[

sundries account
حساب امور متفرقه

sundries ledger
دفترکل ویژه موارد متفرقه

sundry
متفرقه، گوناگون، جورواجور؛ آفتاب خشک کردن، 

خشک کردن در برابر آفتاب
sundry creditors

بستانکاران متفرقه
sundry debtors

بدهکاران متفرقه
sundry expenses

هزینه های متفرقه
sunk costs

هزینه های به حساب رفته
sunrise industries

صنایع نوظهور، صنایع جوان، صنایع نوین
sunrise industry

صنعت رو به رشد
sunset law

قانون مصوب برای مدت معین
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sunshine law
قانون شــفافیت عملکرد دســتگاه های نظارتی؛ 

آزادی شرکت عموم در جلسات دولتی
super computer

اَبَررایانه
super full employment 

اشتغال فوق کامل
super- and sub-structure 

روساخت و زیرساخت، روبنا و زیربنا
superannuated
بازنشست شده، بازنشسته؛ ازکار افتاده، سالخورده
superannuation

حقوق بازنشستگی، مستمری
superannuation contribution

پرداخت سهمیه بازنشستگی
superannuation payment

پرداخت برای انفصال از خدمت؛ خرید خدمت
superb

عالی، درجه یک، ممتاز، فوق العاده، ســطح باال؛ با 
کالس

superficial 
ظاهری، سطحی، رویه ای، ساختگی، مصنوعی

superficial reading
برداشت ظاهری، برداشت سطحی

superhuman
فوق بشری، فرابشری، فوق انسانی

superientendent registrar
رییس اداره ثبت احوال

superimposed clause
شرط اضافی

superintendence report
گزارش سرپرستی

superintendent
سرپرست، مدیر، مباشر، ناظر 

superintendent report

گــزارش ناظــر، گــزارش سرپرســت، گزارش 
سرپرستی

superior
مافوق، فرادست، باالدست، رییس؛ آقاباالسر

superior jurisdiction
مرجع رسیدگی باالتر، دادگاه پژوهش

superiority
تفوق، برتری، ریاست، رحجان؛ فضل

superiority complex
عقده خود بزرگ بینی

super-majority decision
تصمیم مبتنی بــر رأی اکثریت مطلق، قطع نامه 

مورد تصویب اکثریت
supermarket

فروشگاه )بزرگ( مواد غذایی، سوپرمارکت
supernationalism

ملی گرایی افراطی
supernatural

ماوراءالطبیعه، فراطبیعی، خارق العاده
superpassing

بی نظیر، فوق العاده، استثنایی
superpower

اَبَرقدرت؛ نهاد یا مرجــع فراملیتی؛ قدرت بزرگ؛ 
قدرت های بزرگ، اَبَرقدرت ها ]در جمع[

super-profit = super profit
سود بسیار کالن؛ سودهای هنگفت ]در جمع[

supersede
جایگزین شــدن؛ از دور خارج کردن، لغو کردن؛ 

لغو شدن
supersession

الغا، ابطال، لغو، فسخ
super-size cooperative

تعاونی خیلی بزرگ، اَبَرتعاونی
superstate

اَبَردولت، اتحادیه چند ملیتی 
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superstition
خرافه، خرافه پرستی، اعتقاد واهی

superstitious 
خرافاتی، خرافه پرست 

superstore
فروشگاه بزرگ )مواد غذایی و کاال(

superstructure
روساخت، روبنا؛ اعیان ]در مقابل عرصه[

supertax = super tax
مالیات فوق العاده، اضافــه مالیات؛ اضافه مالیات 

بستن، بستن مالیات اضافی
supervise

نظارت کردن، سرپرستی کردن، زیر نظر داشتن، 
راهنمایی کردن، اداره کردن

supervised credit
اعتبار نظارت شده

supervised entrepreneurial expe-
rience

تجارب کارآفرینانه نظارت شده
supervising board = board of 
control

هیأت نظارت
supervising engineer

مهندس ناظر
supervisory

سرپرستی، نظارتی
supervising member 

عضو ناظر 
supervision

نظارت، سرپرستی؛ راهنمایی، هدایت
supervision council

شورای نظارت، شورای سرپرستی
supervisor

سرپرســت، مدیر، ناظر؛ اســتاد راهنما ]دانشگاه، 
پایان نامه[

supervisors of election = election 
supervisors

ناظرین انتخابات
supervisors of voting

ناظرین رأی گیری 
supervisory ability

توانمندی سرپرســتی، قدرت سرپرســتی، قدرت 
نظارت، قدرت اعمال نظارت

supervisory agency
نهاد نظارتی، تشکیالت نظارتی؛ بنگاه سرپرستی
supervisory analyst

تحلیل گر ارشد 
supervisory and audit system

تشــکیالت نظارتی و بازرســی، نظام نظارت و 
بازرسی

supervisory authorities
اختیارات نظارتی؛ مراجع نظارتی 

supervisory authority 
مقــام ناظر، مرجع ناظر، مرجع نظارتی؛ دســتگاه 

نظارتی
supervisory board

هیأت سرپرستی، هیأت نظارت
supervisory body

دستگاه ناظر، دستگاه نظارتی؛ هیأت نظارت، نهاد 
نظارتی؛ تشکیالت نظارتی

supervisory committee
هیأت نظارت، کمیته نظارت

supervisory council
شورای نظارت؛ شورای سرپرستی

supervisory institution
نهاد نظارتی، نهاد سرپرستی

supervisory role
نقش نظارتی

supervisory training
آموزش دوره سرپرستی
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supplementary constitutional law
متمم قانون اساسی

supplement
مکمــل، متمم، ملحقه، اضافــی، تکمله؛ تکمیل 

کردن، ضمیمه کردن؛ کمبود را جبران کردن
supplemental instrument

الحاقیه، سند متمم
supplementary

تکمیلی، مکمل، تکمیل کننده
supplementary benefit

مددمعاش،  عائله منــدی،  حــق  کمک خرجــی، 
کمک معاش

supplementary benefits
مزایای تکمیلی

supplementary budget
بودجه ضمیمه، بودجه مکمل، بودجه تکمیلی

supplementary costs
هزینه های تکمیلی

supplementary documents 
اسناد تکمیلی، اسناد و مدارک مکمل، اسناد متمم
supplementary funds

اعتبارات یا وجوه تکمیلی، وجوه جبرانی
supplementary income

درآمد مکمل، درآمد کمکی، درآمد اضافی
supplementary insurance

بیمه تکمیلی، بیمه مکمل
supplementary law

قانون متمم، قانون الحاقی 
supplementary payment

پرداخت اضافی؛ پرداخت مکمل
supplementary pension

حقوق تکمیلی بازنشستگی
supplier

عرضه کننده، تأمین کننده، تهیه کننده؛ فروشنده 
کاال و مواد؛ کارپرداز، مسئول تدارکات

supplier’s credit
اعتبار اعطایی فروشنده، اعتبار اعطایی به فروشنده 
supplies

ملزومات، تــدارکات؛ مایحتاج، اقالم و تجهیزات، 
آذوقه؛ مواد و مصالح

supplies and materials
مصالح و تدارکات

supply
عرضه؛ تهیه کردن، تدارک دیدن، عرضه کردن، 
تأمین کردن، فراهم ساختن؛ موجودی، ذخیره؛ 

تدارک، تأمین؛ تدارکاتی
supply analysis

تحلیل عرضه 
supply and demand

عرضه و تقاضا
supply and demand curves

منحنی های عرضه و تقاضا
supply and marketing coopera-
tives

تعاونی های تهیه و توزیع و بازاریابی، تعاونی های 
تأمین و بازاریابی

supply chain
زنجیره تهیه و توزیع، زنجیره تأمین کاال، زنجیره 

عرضه
supply chain management

مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت زنجیره تأمین
supply cooperatives

تعاونی های تهیه و توزیــع، تعاونی های تأمین و 
توزیع

supply curve
منحنی عرضه 

supply department
اداره کارپــردازی، کارپــردازی، بخش تدارکات، 

واحد تدارکات
supply function

تابع عرضه
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supply management
مدیریت عرضه 

supply of commodities
عرضه کاال، تأمین کاال

supply of goods and services
عرضه کاال و خدمات

supply of inputs = input supply
عرضه نهاده ها، تأمین نهاده ها

supply of labor
عرضه نیروی کار، تأمین نیروی کار

supply price
قیمت عرضه

supply shock
تکانه عرضه، ضربه تکان دهنده به بازار عرضه

supply side = supply-side
ســمت عرضه، طرف عرضه، معطوف به عرضه، 

متمایل به عرضه 
supply-based system

نظام مبتنی بر عرضه، نظام عرضه گرا
supply-driven

متکی به عرضه، عرضه محور، مبتنی بر عرضه 
supply-side economics

اقتصاد عرضه گرا، اقتصــاد طرف عرضه، اقتصاد 
معطوف به عرضه

supply-side policy
سیاست طرف عرضه، سیاست عرضه گرا، سیاست 

متمایل به عرضه
support

حمایت، پشــتیبانی، کمک؛ تکفل کردن؛ متکفل 
بودن؛ حمایت کردن، پشــتیبانی کردن؛ تأیید 
کردن، اثبات کــردن؛ تکیه گاه؛ نان آور؛ متکفل 

مخارج بودن
support an insurance claim

اثبات دعوی خسارت از بیمه 
support for innovation

حمایت از نوآوری

support mechanisms
ابزارهای حمایتی، ساز و کارهای حمایتی 

support payment
کمک مالی، کمک مالی حمایتی، حمایت مالی

support policy
خط مشی حمایتی، سیاست حمایتی

support price
قیمت حمایتی

support program
برنامه حمایتی، برنامه پشتیبانی

support services
خدمات حمایتی، خدمات پشتیبانی

support staff
پشــتیبانی؛ ستاد  نیروهای  پشــتیبانی،  کارکنان 

پشتیبانی
support structures

ساختارهای حمایتی
support system

نظام حمایتی، شبکه پشتیبانی
supporting evidence

شواهد پشتیبان، ادله متقن
supporting system

نظام تأمین کننده، نظام حامی 
supportive

حمایت گرا؛ دلگرم کننــده؛ حمایتی؛ یاری بخش، 
حامی، مددکار، پشتیبان

supportive action
اقدام حمایتی؛ اقدام دلگرم کننده

supportive environment
محیط یا فضای حمایتی، محیط دلگرم کننده

supportive institutions
نهادهــای پشــتیبان، نهادهای حمایــت کننده، 

نهادهای حامی
supportive legislation

وضع قوانین حمایتی، قوانین حمایتی
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supportive measures
اقدامات حمایتی

supportive network
شبکه حمایتی، شبکه پشتیبانی

supportive role
نقش حمایتی

supposed bidding
مزایده صوری ]برای باالبردن قیمت ها[

suppress
کتمان کــردن؛ ســرکوب کردن؛ امحــا کردن 

)مدارک(
suppression

اختناق، ســرکوب، فرونشــانی، منکوب ســازی؛ 
کتمان، جلوگیری، وقفه، قطع؛ امحای اسناد و 

مدارک
suppression of facts

کتمان حقایق
supra protest

قبولی نویسی دوستانه؛ واخواست زدایی
supranational = supra-national

فراملیتی، فراملی
supranational organizations

سازمان های فراملیتی
supranationalism

اعتقاد به همکاری بین المللی یا فراملیتی
supreme

عالی، عالیه، متعالی؛ باالترین، برترین؛ برتر
Supreme Audit Court

دیوان محاسبات کشور، دیوان عالی محاسبات
supreme board

هیأت عالی 
supreme body

رکن عالــی، هیأت عالــی؛ نهاد یا تشــکیالت 
باالدستی

supreme control

نظارت عالیه 
Supreme Court
دیوان عالی کشور ]با حرف اضافه the در ابتدا[

supreme court
دیوان عالی، دادگاه عالی، دیوان تمیز

Supreme Court of Appeal
دیوان عالی استیناف

Supreme Economic Council
شورای عالی اقتصاد

Supreme Judicial Council
شورای عالی قضایی

Supreme Supervision Council 
شورای عالی نظارت

surcharge
هزینه اضافی، اضافه نرخ، نرخ اضافی؛ پول اضافه 
گرفتن؛ عوارض اضافی، مالیات اضافی بستن؛ 

تعیین بهای مضاعف؛ اجحاف؛ اجحاف کردن
surcharge for late payment = 
interest on arrears

سود دیرکرد، بهره دیرکرد
surcharge of common

بهره برداری افراطی از منابع )جنگلی یا چراگاهی(، 
بهره برداری بی رویه از انفال

sure
مطمئن، خاطرجمع؛ قطعی، مسلّم؛ قابل اطمینان؛ 

مطمئن بودن، خاطرجمع بودن
surely

مطمئنًا، قطعًا، یقینًا؛ بی تردید، بدون برو برگرد
surety

ضامن؛ ضمانت؛ تضمین، وثیقه
surety bond

ضمانت نامه، ســند ضمانت، سند کفالت؛ ضمانت 
حسن اجرا، ضمانت نامه حسن انجام کار

suretyship
ضمانت، ضمان عقدی، وجه الضمان
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suretyship insurance
بیمه ضمانت، بیمه کفالت، بیمه ضمان

surface irrigation
آبیاری سطحی

surface water resources
منابع آب سطحی

surname
نام خانوادگی، شهرت

surpass
پیشی گرفتن، جلو افتادن؛ تفوق داشتن

surplus 
مازاد، اضافی

surplus account
حساب مازاد

surplus capacity
ظرفیت مازاد

surplus dividends
ســود سهام مازاد، ســود مازاد قابل تقسیم، مازاد 

برگشتی
surplus fund

صندوق سود مازاد؛ وجوه مازاد ]در جمع[
surplus funds

وجوه مازاد
surplus labor and value theory

نظریه کار و ارزش اضافی
surplus output

تولید مازاد؛ محصوالت مازاد ]در جمع[
surplus produce

مــازاد تولیــد، تولید مــازاد؛ محصــوالت مازاد؛ 
محصوالت کشاورزی مازاد

surplus products
تولیدات  اضافی،  مازاد، محصــوالت  محصوالت 

مازاد
surplus profits

سودهای مازاد

surplus rate of return
نسبت بازده اضافی، نسبت بازده مازاد

surplus reserves
اندوخته های احتیاطی )برای مصارف ویژه(

surplus shares
سهام مازاد، سهام باقی مانده

surplus value
ارزش مازاد، ارزش اضافی

surprised
شگفت زده، حیرت زده، متعجب

surprising
شــگفت انگیز، حیرت انگیز، تعجب آور، حیرت آور، 

عجیب
surrender

تسلیم شدن، دســت از مقاومت برداشتن؛ صرف 
نظرکــردن؛ تســلیم، واگــذاری؛ الحاق ملک 
کوچک تــر به ملک بزرگ تر؛ تســلیم شــدن؛ 

تسلیم کردن
surrender charge

هزینه انصراف
surrender of rights

واگذاری حق و حقوق، اعراض از حق، انصراف از 
حق و حقوق

surrender to law
مطیع قانون؛ تسلیم شدن در برابر قانون، اطاعت 

از قانون، پیروی از قانون
surrender value

ارزش واگذاری، ارزش بازخرید
surrogacy

نیابت، جانشینی، جایگزینی
surrogate court

دادگاه امور حسبی
surroundings
دور و بر، حوالی، اطراف، حول و حوش، پیرامون

surtax = supertax
اضافه مالیــات، مالیات اضافــی؛ مالیات اضافی 
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بســتن، مالیات اضافی وضع کردن؛ مالیات بر 
درآمد اضافی

surveillance
نظارت، مراقبت، دیده بانی

surveillance camera
دوربین مخفی ]فروشگاه، بانک[

surveillance department
واحد نظارت، بخش نظارت

survey
ممیــزی؛ مســاحی؛ پیمایش، بررســی، مطالعه، 

زمینه یابی؛ بازدید کارشناسی 
survey certificate

گواهی ممیزی؛ شهادت کارشناس
survey fee

معاینه کارشناسی،  حق الزحمه کارشناســی، حق 
حق الزحمه بازدید

survey method 
روش پیمایشی، شیوه بررسی

survey report
گزارش کارشناسی

survey study
مطالعه پیمایشی 

surveyor
کارشناس ارزیابی، ارزیاب؛ بررسی کننده، بازبین، 
برآورد کننده؛ کارشــناس، ممیز؛ مساح، نقشه 

بردار
surveyor-general

ارزیاب کل
survival

ادامه حیات، بقا
survival of the fittest

بقای اصلح، اصل بقای اصلح
survival principle

اصل بقا
survivalist cooperative

تعاونی بقاگرا
survive

زنــده ماندن، جان به در بردن، ادامه حیات دادن؛ 
از سر گذراندن

surviving partner
شریک بازمانده 

survivor
بازمانده، زنده مانده، جان به در برده؛ بازماندگان، 

ورثه، وراث ]در جمع[
survivors’ insurance

بیمه بازماندگان، بیمه مستمری بگیران
survivorship annuity

مستمری بازماندگی 
susceptible
مستعد پذیرش، تأثیرپذیر؛ حساس، مستعد، پذیرا

susceptible to = to be prone to
مستعد چیزی بودن

suspect
مظنون، مشــکوک، مــورد ظن؛ ظنین شــدن، 

مشکوک شدن، شک بردن، بد گمان شدن
suspected list

فهرست مظنونین
suspend

معوق گذاشــتن، مسکوت گذاشــتن؛ بالتکلیف 
گذاشــتن؛ موقتًا تعطیل کردن، به حالت تعلیق 

در آوردن
suspended 

معلق، بالتکلیف؛ معطل مانده؛ تعلیقی
suspended from service 

معلق از خدمت
suspended funds

وجوه تعلیقی
suspended jail term

حبس تعلیقی 
suspended sentence
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حکم تعلیقی
suspended state
حالت تعلیق؛ وضعیت بالتکلیفی، حالت بالتکلیف
suspense

بالتکلیفی، تعلیق، انتظار 
suspense account

حساب موقت، حساب مسکوت، حساب معلق
suspense funds

وجوه معلق، وجوه بالتکلیف
suspension

تعلیــق؛ محرومیت، محروم  وقفه، بالتکلیفــی، 
ساختن؛ سوسپانسیون ]دارو سازی[

suspension of activities
تعلیق فعالیت ها

suspension of contract
تعلیق قرارداد

suspension of duties
تعلیق وظایف

suspension of elections
تعلیق انتخابات

suspension of payments
تعلیق پرداخت ها 

suspension of refund
تعلیق استرداد مطالبات

suspension of repayment
تعلیق بازپرداخت

suspension of sentence
تعلیــق اجرای حکم، تعلیق صــدور حکم، تعلیق 

حکم
suspension order

دستور تعلیق، حکم تعلیق
suspensive

تعلیقی
suspensive effect

اثر تعلیقی

suspensive power
اختیار تعلیق قوانین

suspensive vote = suspensive veto
رأی تعلیقی

suspicion
بدگمانی، سوء ظن، شــبهه، ظن؛ تردید؛ دودلی، 

شک و شبهه، شائبه
suspicious

شــک برانگیز،  شــبهه انگیز،  مظنون،  مشکوک، 
شبهه ناک

sustain
متحمل شدن؛ وارد دانستن؛ ادامه دادن

sustain a loss = sustain damages
زیان دیدن، ضرر کردن، متحمل خسارت یا زیان 

شدن
sustain an objection

وارد دانستن اعتراض
sustain charges

اقامه دالیل اتهام
sustain damages

خســارت دیدن، متضــرر شــدن؛ تحمل کردن 
خسارات، متحمل خسارت شدن

sustainability 
پایداری؛ ماندگاری، تداوم پذیری، قابلیت تداوم

sustainable
پایدار؛ بادوام، باثبات، مانــدگار، ادامه پذیر، تداوم 

پذیر
sustainable agriculture 

کشاورزی پایدار
sustainable community

جامعه پایدار، اجتماع پایدار
sustainable cooperative busi-
nesses 

کسب و کارهای تعاونی پایدار
sustainable development

توسعه پایدار
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sustainable development index (SDI)
شاخص توسعه پایدار

sustainable energy
انرژی پایدار

sustainable enterprise
بنگاه اقتصادی پایدار، بنگاه پایدار؛ کســب و کار 

پایدار
sustainable entrepreneurial eco-
system

زیست بوم کارآفرینانه پایدار
sustainable entrepreneurship

کارآفرینی پایدار
sustainable food security scheme

طرح امنیت غذایی پایدار 
sustainable livelihood

معیشت پایدار، امرار معاش پایدار
sustainable practices

روش های پایدار، اصول اجرایی پایدار
sustainable resource use

بهره برداری پایدار منابع 
sustainable resources

منابع پایدار
sustainable rural development

توسعه روستایی پایدار
sustainable tourism

گردشگری پایدار، توریسم پایدار
sustained
مداوم، بی وقفه، مستمر، پایدار، دنباله دار، ادامه دار
sustained inflation 

تورم دنباله دار، تورم ادامه دار
swamp land

اراضی باتالقی 
swap

معاوضه، مبادله، تاخت )زدن(، ســواپ؛ ســواپ 
کردن، تاخت زدن

swap credit deal
معامله اعتباری متقابل

swap operations
معامالت متقابل 

swap transaction
معامله تعویضی ارز

swear
قســم خوردن؛ ســوگند یاد کردن؛ قســم دادن، 

سوگند دادن؛ ناسزا گفتن
swear allegiance = promise loy-
alty

بیعت کردن 
swear in

مراسم تحلیف به جای آوردن
swearing formula = affidavit

سوگندنامه، قسم نامه
swearing-in = oath of office

مراسم تحلیف، تحلیف، سوگند رسمی
sweat equity

مســکن بدون اجاره بها ]به شــرط تعمیر توسط 
مســتأجر[؛ ارزش افزوده مســکن به واســطه 
بهسازی، ارزش افزوده حاصل از بهسازی توسط 

خود اعضا؛ افزایش سرمایه با سخت کوشی
sweat labor

کار پر زحمت و کم درآمد 
sweat shop 

بیگارگاه، بهره کش خانه، کارگاه رمق کش؛ کارگاه 
مخفی )که کارگران را استثمار می کند(

sweated industries
صنایع با مزد کم و کار دشوار؛ فعالیت های سنگین 

و کم مزد
sweated labor

عمله، فحله، کارگر ارزان، کارگر ســاده؛ کار شاق 
و پر زحمت

sweat-heart contract
قرارداد مخدوش، قرارداد با رشوه، قرارداد مشکوک



  symbiotic 939

sweating
کار پر مشــقت و کم مزد انجام دادن، خرحمالی 

کردن
sweating system

نظام بهره کشــی از نیروی کار، روش رمق کشــی 
کارگر 

sweatshop wage
دستمزد ناچیز )در مقابل کار سنگین(

Swedish Cooperative Center (SCC)
مرکز تعاون سوئد

sweep
از میــدان به در بردن؛ همه جا را فرا گرفتن، کنار 

زدن؛ جارو؛ جاروکشی، جارو کردن؛ نظافت
sweep in

دوباره روی کارآمدن )با اکثریت آرا(
sweeping

جامــع، فراگیر، همه جانبــه، گســترده؛ معتنابه؛ 
عجوالنه، سرسری ]حکم، اتهام[

sweeping investigation
تحقیق و بررسی جامع؛ بازرسی همه جانبه

sweeping operations
عملیات گسترده و همه جانبه 

sweeping proposal
پیشنهاد جامع 

sweepings
آشغال، زباله، خاکروبه 

sweet shop
مغازه شیرینی و شکالت فروشی، قنادی

SWIFT
شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، سوئیفت

swing
چرخش، نوسان؛ تغییر جهت، تغییر موضع، تغییر 
رأی یا عقیده؛ نوسان آزاد؛ مانده حساب؛ سقف 

اعتبار فنی ]حسابداری و بازرگانی[
swing loan = temporary loan

وام موقت

swing voter
رأی دهنده مستقل

switch
تغییر )موضع( دادن، انتقال، تغییر، جا به جایی

switch selling
فروش انحرافی 

switching
تغییر، تغییر وضعیت، تغییر جهت، جا به جایی

sworn
سوگندخورده، قسم خورده 

sworn affidevit
سوگندنامه، شهادت نامه

sworn expert = chartered expert
کارشناس قسم خورده، کارشناس رسمی 

sworn statement
سوگندنامه

sworn witness
شاهد سوگندخورده 

SWOT = strengths, weaknesses, 
opportunities and threats

نقاط قوت و ضعف )داخلی( و فرصت ها و تهدیدها 
)ی بیرونی(، سوآت

SWOT analysis = swot analysis
تحلیل امکانات و محدودیت ها، تحلیل نقاط ضعف 
و قوت و تهدیدهــا و فرصت ها، تحلیل عوامل 
درونــی و بیرونی، تحلیــل )عوامل( محیطی، 

تحلیل سوآت
syllabus

سرفصل درسی، برنامه درسی؛ برنامه تفصیلی 
syllogism

قیاس
symbiosis

همزیستی 
symbiotic 

همزیست 
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symbiotic relationship 
رابطه همزیستی

symbol
نماد، سمبل، نشانه

symbolic
نمادین، نمادی، سمبلیک

symbolic delivery
تحویل صوری 

symbolic interaction
نمادیــن  تعامــل  نمادیــن،  متقابــل  کنــش 

]جامعه شناسی[
symbolic model 

الگوی نمادین، مدل نمادی
symbolic realism

واقع گرایی نمادین 
symbolic value 

ارزش نمادین، مقدار نمادین، ارزش سمبلیک
symbolism

نمادگرایی، سمبل گرایی
symbolist

نمادگرا، سمبل گرا
symbolize

داللت داشــتن بر؛ به صورت نمادین نشان دادن، 
مظهر چیزی بودن

symmetric distribution
توزیع متقارن 

symmetric matrix
ماتریس متقارن

symmetry 
تقارن، هم سازی، قرینگی

sympathetic 
دلسوزانه، شفقت آمیز، مشفقانه

sympathize
ابراز همدردی کردن، احساس همدلی و همراهی 

کردن 

sympathizer
هوادار، حامی، سمپات

sympathy
دلسوزی، همدردی، شــفقت؛ همفکری، همدلی؛ 

نظر موافق 
sympathy and rapport

همدلی و هم زبانی
sympathy strike

اعتصاب )بــه قصد ابراز( همبســتگی، اعتصاب 
از روی همــدردی ]اعتصاب بــه طرفداری از 

کارگران اعتصابی دیگر[
synchronization = coordination

هماهنگ سازی، هماهنگی، همسویی
synchronizrd = coordinated

هماهنگ، همسو، همراستا
syndic

نماینده قانونی 
syndicalism

اتحادیه گرایی، پیــروی از اصولی اتحادیه صنفی، 
سندیکالیسم؛ نظام اتحادیه های صنفی 

syndicalist 
سندیکاگرا، صنف گرا؛ طرفدار اتحادیه گرایی

syndicate
ســندیکا، اتحادیه صنفی؛ شــورا، گروه؛ به طور 

همزمان پخش کردن ]برنامه یا مقاله[
syndicate law

قانون سندیکاها، قانون اتحادیه های صنفی 
syndicated loan

وام جمعــی، وام مشــارکتی، وام شــراکتی؛ وام 
سندیکایی

synergetic
هم افزا، هم افزایانه، مبتنی بر هم افزایی 

synergism
برهم افزایی، هم افزایی

synergistic co-evolutionary
هم تکاملی هم افزا
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synergy
هم افزایــی، تقویت متقابــل، توان افزایی متقابل؛ 

هم کوشی 
syntaxis 

عینی اندیشی، منطقی
synthesis
ترکیب، تلفیق، برآیند؛ سنتز، هم نهاد؛ وضع جامع
synthetic
مصنوعی، ساختگی؛ ترکیبی، هم نهادی؛ تصنعی

synthetic development plan 
طرح توسعه ترکیبی 

synthetic fibres
الیاف مصنوعی 

synthetic method 
روش ترکیبی 

system
نظام، سامانه، سیستم؛ مجموعه؛ روش؛ تشکیالت؛ 

شبکه؛ دستگاه؛ منظومه
system analysis 

تحلیل نظام، تحلیل سیستم
system components 

اجزای نظــام، مؤلفه های نظام، ارکان تشــکیل 
دهنده نظام

system designing
طراحی نظام، طراحی سامانه 

system dynamic 
پویایی نظام

system of taxation
نظام مالیاتی، نظام مالیات بندی

systematic
روشــمند، اصولی، مــدون، نظام منــد، باقاعده، 

قاعده مند، سیستماتیک
systematic control 
نظارت روشمند، پایش نظام مند، کنترل سیستماتیک
systematic sampling

نمونه گیری نظام مند، نمونه گیری سیستماتیک
systematic selection

بهگزینی روشــمند، انتخاب اصولــی و نظام مند، 
گزینش روشمند

systematization
سامان دهی، سامان بخشی، نظم دهی؛ نظم بخشی، 

نظام مند سازی
systemic 

عمومی، فراگیر، سیستمیک؛ دستگاهی، سازمند
system-oriented

نظام گرا، روشمند
systems analysis
تحلیل نظام ها، تحلیل نظام نگر، تحلیل سیستمی 
systems approach

رویکرد نظام نگــر، نگرش سیســتمی، رویکرد 
سیستمی، رهیافت سیستمی، رویکرد نظام مند

systems management 
مدیریت نظام ها، مدیریت سیستم ها

systems of rewords 
نظام های پاداش )و تشویق(

systems research
نظام پژوهی، تحقیق نظام نگر، تحقیق سیستمی

systems theory
نظریه نظام ها 

system-wide
نظام شمول، کل سیستم، کل نظام

system-wide approach
رویکرد نظام شمول، رهیافت نظام شمول

sale by instalment
فروش اقساطی، فروش به اقساط، فروش قسطی
saving

پس انداز؛ ذخیره سازی، صرفه جویی
saving and investment account 

حساب پس انداز و سرمایه گذاری
saving to income ratio 
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نسبت پس انداز به درآمد
scalable 

مقیاس پذیر
scale of measurement

مقیاس اندازه گیری
scale of production

مقیاس تولید
scaled 

درجه بندی شده، مقیاس بندی شده
schedule of changes 
جدول تغییرات، برنامه تغییرات، صورت ریز تغییرات
season 

فصل؛ موسم، موقع؛ چاشنی زدن، ادویه زدن
seat of learning 

کانون علم و معرفت، کانون علم و فرهنگ
second-best 

دوم، دومین ]از نظر کیفیــت[؛ در درجه دوم، در 
مرتبه بعدی؛ انتخاب بعدی، دومین انتخاب

second class = second-class
درجه دو؛ پست عادی

second-hand shop
سمساری، کهنه فروشی، دست دوم فروشی

second name 
نام خانوادگی، فامیلی، شهرت؛ اسم دوم

Secretary-General 
دبیرکل

securities market act 
قانون بازار سرمایه

seek for job
دنبال کار گشتن، دنبال کار بودن

seizure of market
قبضه کردن بازار

select 
انتخاب کــردن، گزیدن، برگزیدن؛ دســت چین 

کردن، گلچین کردن

self-evident proof 
دلیل محرز، دلیل بدیهی، بّینه آشکار

self-interpretation 
تفسیر به رأی، خودتفسیری

self-sufficient society 
جامعه خودکفا، جامعه خودبسنده

serve a purpose
هدف را برآورده کردن، در راستای منظور یا هدفی 

عمل کردن، منظوری را تأمین کردن
settled 

تسویه شــده، پرداخت شــده؛ حل و فصل شده؛ 
ثابت، مســتقر؛ اســتقرار یافته، مســتقر شده؛ 

اسکان یافته؛ آباد، راحت، بی دردسر
short dated securities 

اوراق بهادار کوتاه مدت
social asset

دارایی اجتماعی، سرمایه اجتماعی
social disintegration 

فروپاشی اجتماعی، ازهم گسیختگی اجتماعی
signing ceremony 

مراسم امضای قرارداد
social disorder 

نا به سامانی اجتماعی، اختالل اجتماعی، بی نظمی 
اجتماعی

social disparity 
نابرابری اجتماعی

social distinctions
تمایزات اجتماعی

social entropy 
تحلیل رفتگی اجتماعی، آنتروپی اجتماعی

social field 
عرصه اجتماعی، حوزه اجتماعی؛ رشته اجتماعی؛ 

عرصه اجتماع
social ideal 

آرمان اجتماعی
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social idealism 
آرمان گرایی اجتماعی

social identity 
هویت اجتماعی

social ideology 
ایدئولوژی اجتماعی

social minority group
گروه اقلیت اجتماعی

social elite 
نخبه اجتماعی، نخبگان اجتماعی

soft slope 
شیب مالیم

sound logical 
منطقی به نظر آمدن، منطقی به نظر رسیدن

special interest 
سود ویژه، بهره ویژه؛ عالقه خاص؛ منفعت ویژه

sprawled 
پراکنده و نامنظم؛ دچار گسترش بی رویه

staff and line personnel 
نیروهای صف و ستاد

staff and line authorities 
مقامات صف و ستاد

staff and line organizations
سازمان های صف و ستاد

staff activities 
فعالیت های ستادی

staff colledge
دانشکده ستاد

staff director 
مدیر ستاد، مدیر ستادی

stakeholder’s shares
سهام ذی نفع

standard error
خطای معیار

standard form 

فرم استاندارد، فرم نمونه
standard norms 

هنجارهای استاندارد، ضوابط استاندارد
standard of life 

سطح زندگی
standard test

آزمون استاندارد
standard distribution 

توزیع استاندارد، توزیع نرمال
standards of adequacy 

معیارهای کفایت، معیارهای بسندگی
standards of competency 

معیارهــای شایســتگی، معیارهــای صالحیت، 
معیارهای کفایت، معیارهای لیاقت

starred bill 
الیحه اولویت دار، الیحه بااولویت

state-owned company 
شرکت دولتی

strain 
کشــیدن، فشار آوردن؛ فشــار، فرسودگی؛ نسل، 

نژاد؛ سویه ]در تحقیقات[
street dweller = street-dweller 

کارتن خواب، کارتون خواب
street children 

کودکان خیابانی، کودکان کار
structural correlation 

همبستگی ساختاری
structural description

توصیف ساختاری
structural differentiation 

تفکیک ساختاری، تمایز ساختاری
structural explanation 

تبیین ساختاری
structural unemployment

بیکاری ساختاری
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structural analysis
تحلیل ساختاری

structural-functional 
ساختاری ـ کارکردی

structure of relations 
ساختار روابط

structured questionnaire 
پرسشنامه ساخت دار

structured observation 
مشاهده ساخت دار، مشاهده ساخت مند

structureless 
بی ساخت، فاقد ساختار، بی ساختار، بدون ساختار

statistical explanation 
تبیین آماری

statistical probability 
احتمال آماری

statistical index
شاخص آماری، نمایه آماری 

statistical analysis
تحلیل آماری

statistical approach 
رویکرد آماری

statistical data
داده های آماری

statistical information 
اطالعات آماری

statistical error
خطای آماری

statistical validity 
اعتبار آماری، روایی آماری

student 
دانشجو، دانش آموز

Student t-Test 
آزمون تی استیودنت

student of university = university 

student 
دانشجو

student of school = school student 
دانش آموز )دبستان(

student of high school = high 
school student

دانش آموز )دبیرستان(
suboptimal = sub-optimal 

نه چنــدان بهینه، غیر بهینــه، نه چندان مطلوب؛ 
پایین تر از حد بهینه یا مطلوب

supposed rule
قاعده فرضی

suppose
فرض کردن، پنداشتن، انگاشتن، تصور کردن، به 

ذهن خطور کردن
supporter 
حامی، یاور، پشتیبان، حمایت کننده، طرفدار، مدافع
service-fee

کارمزد )خدمات(، حق الزحمه
scientifically

به صورت علمی، به شکل علمی، به طور علمی، به 
لحاظ علمی؛ عالمانه

scientific-oriented
علم گرا، علم محور

step-by-step
گام به گام، مرحله به مرحله

streaming
سطح بندی، گروه بندی ]بریتانیا[

subsidy-recipient
یارانه بگیر، مشــمول دریافت یارانه؛ یارانه بگیران 

]در جمع[
service guilds’ needs supply co-
operative

تعاونی تأمین نیاز صنوف خدماتی
service section

واحد خدمات، بخش خدمات ]اداره، سازمان[



table
جدول؛ پیشــنهاد کــردن، مطرح کــردن؛ میز؛ 

فهرست، ریز
table of contents

فهرست مندرجات، فهرست مطالب
table of fares = table of rates

جدول نرخ ها 
table of limits

جدول حداکثرها
table of par values

جدول موازنه قیمت ها 
table-talk
گفتگوی سرمیز، حرف سرمیز غذا، گپ سر میزی
taboo

ممنوع، منع، حرام؛ تابو؛ محرمات ]درجمع[ 
tabulation

جدول بنــدی، به صــورت فهرســت در آوردن، 
فهرست کردن

tabulator
جدول بند، فهرست نویس

tacit
ضمنی، تلویحی، سربسته

tacit admission
پذیرش ضمنی، اقرار تلویحی

tacit approval
تأیید ضمنی، تأیید تلویحی

tacit compromise 
سازش ضمنی، توافق تلویحی، مصالحه تلویحی

tacit renewal
تمدید ضمنی 

tact
ظرافت، شعور، کاردانی، تدبیر 

tactful
با سیاست، باتدبیر؛ سنجیده، ظریف، به جا، معقول
tactfully

با تدبیر، با درایت، عاقالنه
tactic
شیوه، روش، شگرد، تمهید، تاکتیک، طریقه، تدبیر
tactical

تاکتیکی، حساب شــده، مصلحتی؛ در نحوه اجرا، 

T
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عملیاتی ]مدیریت[
tactical planning

برنامه ریــزی تاکتیکــی، برنامه ریــزی موضعی، 
برنامه ریزی عملیاتی 

tactical solution
راه حل تاکتیکی، راهکار حساب شده

tactical voting
تاکتیکی؛ رأی گیری  رأی )دادن( مصلحتی، رأی 

مصلحتی
tactician

باتدبیر، باسیاست، مدبر
tailor

مناســب کردن؛ مناسب سازی،  ســازگار کردن، 
متناسب سازی؛ خیاط، دوزنده

tailor-made
مناسب سازی شده، متناسب سازی شده؛ سفارشی، 

اختصاصی، ویژه؛ سفارشی ساز
take-away restaurant = stop and 
go restaurant

رستوران بخر و ببر، رستوران بیرون بر
take down

تصرف
take effect

به مرحله اجرا در آوردن، عملی کردن؛ الزم االجرا 
شدن، صدور اجرای حکم؛ به اجرا در آمدن

take-home pay
خالص دریافتی

taken votes
آرای مأخوذه

take oath
سوگند خوردن، سوگند یاد کردن

take-off
جهش، خیز، رشد ناگهانی و سریع

take out
از عهده برآمدن 

takeover
خرید بخش اعظم ســهام شــرکت )بــه منظور 
در اختیــار گرفتن امــور آن(، تحویل گرفتن؛ 
مسئولیت را به عهده گرفتن؛ تصرف، تصاحب، 
تملک ]از طریق خرید سهام شرکت یا مؤسسه[؛ 

در کنترل در آوردن 
takeover bid

پیشنهاد خرید بخش اعظم سهام شرکت )توسط 
کارکنان(

take over from
یافتن؛ پذیرش مسئولیت؛ تحویل گرفتن  تصدی 
کار، جای کسی را گرفتن، مسئولیت را از کسی 

تحویل گرفتن
taker

طالب، متقاضی، خواهان؛ دریافت کننده، گیرنده
taker for a call more

فروشنده اختیار خرید تا دو برابر
taker for a put of more

واگذارنده حقوق و اختیار تحویل تا دو برابر
taker for put and call

فروشنده اختیار، واگذارنده اختیار
take steps

اقدام کردن
take the opportunity = seize the 
opportunity
فرصت را غنیمت شمردن، مغتنم شمردن فرصت
take-up

اقبال عمومی، استقبال عامه؛ میزان خرید
taking advantage

بهره برداری کردن، استفاده کردن 
taking for a call

خرید نسیه سهام 
taking oath

تحلیف، ادای سوگند؛ ادای سوگند کردن
taking over

مسئولیت چیزی را بر عهده گرفتن 
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takings
دریافتی، درآمد، مداخل، عایدی؛ فروش 

talent 
اســتعداد، قریحه، ذوق؛ آدم بااســتعداد، مستعد، 

باذوق، خوش قریحه 
talentbearer

خبرچین، سخن چین، شایعه پراکن
talented 

بااستعداد، مستعد، خوش ذوق، خوش قریحه
talent pools

ذخایر استعدادها
talent-scout

شکارچی استعداد، استعدادیاب
talent-scouting

استعدادیابی 
talking-point

موضوع بحث، محور بحث یا مذاکره 
talking-to

گوشمالی، توبیخ، سرزنش، مؤاخذه
tall order

توقع بی جا، تقاضای نامعقول
tall organization

سازمان بلند، سازمان مرتفع 
tally

شمارش و ثبت آرا یا امتیازات؛ چوب خط؛ یادداشت؛ 
مطابقت داشتن؛ تطبیق کردن، متناظر بودن

tally clerk
مأمور شمارش آرا؛ منشی ذی حساب 

tallying
چوب خط گذاری، نشانه گذاری 

tallyman
نسیه فروش، اقساط فروش؛ حسابدار 

tally sheet
برگه ذی حسابی 

tally shop

دکان قسطی فروش، مغازه قسطی فروشی
tally system

نظام داد و ستد قسطی 
tally trade

داد و ستد قسطی، معامله قسطی 
tampering
دستکاری، جعل؛ مخدوش کردن؛ تطمیع، ارتشا

tamper-proof
غیر قابل دستکاری، غیر قابل جعل

tandem account
حساب اتکایی 

tangible
ملموس، مشهود، عینی، مشخص، قابل لمس

tangible asset
دارایی مشــهود؛ دارایی های عینــی، دارایی های 
مــادی، دارایی های ملموس، دارایی های مادی 

و عینی ]در جمع[
tangible costs

هزینه های مشهود، هزینه های مادی 
tank

مخزن، منبع، تانک، باک
tank farming

آب کشت، کشت در محلول غذایی
tanner

دباغ، چرم ساز 
tannery

دباغی، دباغ خانه، چرم سازی
tanning

دباغی، تیماج گری، چرم سازی؛ برنزه کردن
tapping

بهره برداری، استفاده؛ استراق سمع
target

هدف؛ نشان، نشــانه؛ آماج؛ نشانه گرفتن، هدف 
قرار دادن، به عنوان هدف انتخاب کردن

target audience
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مخاطبان؛ گروه هدف، افراد مورد نظر، مخاطبان 
هدف

target-driven
معطوف به هدف، مبتنی بر هدف، هدف محور 

targeted
هدفمند، مورد نظر، هدف گیری شده

targeted measures
اقدامات هدفمند، اقدامات مورد نظر 

targeted program
برنامه هدف، برنامه مورد نظر؛ برنامه هدفمند

targeted public distribution sys-
tem (TPDS)

نظام توزیع هدفمند دولتی 
targeted subsidies

یارانه های هدفمند، هدفمندسازی یارانه ها 
target group

گروه هدف؛ مخاطبان، گروه مورد نظر 
targeting

هدف گیری؛ هدف گیری کردن
target market

بازار هدف، بازار مورد نظر 
target marketing

بازاریابی آماجی
target-oriented 

هدف گرا، هدف دار، هدفمند
target population

جمعیت هدف، جمعیت مورد نظر 
target price

قیمت مورد نظر، قیمت هدف 
target-setting

هدف گذاری
tariff

تعرفه، تعرفه گمرکی 
tariff barriers

موانع و محدودیت های تعرفه ای 

tariff ceiling
سقف تعرفه 

tariff constraints
محدودیت های تعرفه ای 

tariff cuts
قطع تعرفه؛ کسر تعرفه، کاهش تعرفه 

tariffication
تعرفه بندی، تعیین تعرفه، تعرفه گذاری؛ نرخ بندی
tariff level

سطح تعرفه 
tariff quota 

سهمیه تعرفه ای
tariff reduction

کاهش تعرفه 
tariff wall

مانع تعرفه ای 
task

وظیفه، تکلیف
task analysis

تحلیل وظایف
task demands 

الزامات شغلی؛ خواست های تکلیفی
task force

کارگروه ویــژه، کمیته ویژه؛ گروه ضربت، نیروی 
ویژه

task group
گروه کار، گروه کارشناسی، کارگروه 

task-oriented
وظیفه گرا، تکلیف گرا، وظیفه مند

task structure
ساختار وظایف 

task work
کار موظف، کار تکلیفی

taste
ســلیقه، ذوق؛ تمایل، پســند؛ ذائقه، طعم و مزه؛ 
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چشیدن، مزه کردن، تجربه کردن
tautology

توضیح واضحات، تکرار مکررات، همان گویی
tax

مالیات؛ مالیات بندی، مالیات بستن؛ خراج
tax abatement = tax reduction
تخفیف مالیاتی، کاهش مالیات، تخفیف مالیات 

taxable
مشمول مالیات، مالیات پذیر، مالیات بردار

taxable event
فعالیت مشمول مالیات

taxable gain = taxable profit
سود مشمول مالیات، سود مالیات بردار

taxable income = adjusted gross 
income (AGI)

درآمد مشمول مالیات 
tax accounting

حسابداری مالیاتی 
tax anticipation

پیش بینی مالیات، پیش بینی مالیاتی
tax arrears

مالیات های عقب افتاده، مالیات های معوقه
tax assessor

ارزیــاب مالیات، مقــوم مالیات، ممیــز مالیاتی، 
کارشناس مالیاتی

taxation
مالیات بندی، وضع مالیات؛ مالیات؛ وضع عوارض
taxation laws

قوانین مالیاتی 
taxation relief

تخفیف مالیاتی، بخشودگی مالیاتی 
taxation schedules

جداول مالیاتی 
tax audit

ممیزی مالیاتی 

tax avoidance = tax evasion
اجتناب از پرداخت مالیــات، اجتناب از مالیات )از 
راه قانونــی(، فرار از مالیات، فرار مالیاتی، گریز 

مالیاتی 
tax base = tax basis

پایه مالیاتی، مأخذ مالیات، پایه مالیات
tax bracket

طبقه مالیاتی 
tax burden

بار مالیاتی، فشار مالیاتی 
tax-called inflation 

تورم ناشی از مالیات، تورم مالیاتی
tax-called inflation

تورم ناشی از مالیات
tax claims

مطالبات مالیاتی 
tax collection

وصول مالیات، جمع آوری مالیات، اخذ مالیات
tax collector

تحصیلدار مالیاتی، مأمور وصول مالیات
tax compliance

تمکن مالیاتی 
tax consultant

مشاور امور مالیاتی، مشاور مالیاتی
tax credit

اعتبار مالیاتی 
tax-deductible

قابل کسر از مالیات 
tax deduction

کسر مالیات، کاهش مالیات، تخفیف مالیاتی 
tax deed

سند مالیات 
tax deferred

مشمول مالیات مؤخر 
tax delinquency
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تخلف مالیاتی؛ تعویق در پرداخت مالیات
tax department

اداره مالیات 
tax equalization

برابرسازی مالیات 
tax equity
برابری مالیاتی، عدالت مالیاتی، مساوات مالیاتی 
taxes

مالیات، عوارض، مالیات ها
taxes and duties

مالیات و عوارض 
taxes on property transfer = 
taxes on conveyances

عوارض انتقال ملک، مالیات بر انتقال ملک
tax evader = tax dodger

اجتناب کننده از پرداخت مالیات 
tax evasion

فرار از مالیات، فرار مالیاتی
tax exclusion

عدم شمولیت مالیاتی، استثنای مالیاتی 
tax-exempted 

معاف از مالیات 
tax exemption

از مالیات، بخشــودگی  معافیت مالیاتی، معافیت 
مالیاتی 

tax exile
پناه جویی مالیاتی، مهاجرت مالیاتی

tax farming
تیول داری 

tax forclosure
ضبط و فروش اموال مؤدی به علت عدم پرداخت 

مالیات
tax form
برگه اظهارنامه مالیاتی، برگه مالیات، فرم مالیات
tax fraud

تقلب در پرداخت مالیات، تقلب مالیاتی
tax-free = tax-exempted

معاف از مالیات 
tax heaven

بهشت مالیاتی، پناهگاه مالیاتی
tax holiday

معافیت مالیاتی موقت 
tax immunity

معافیت مالیاتی، مصونیت مالیاتی
tax increases

افزایش مالیات ها 
tax inflation

تورم ناشی از افزایش مالیات ها، تورم مالیاتی
tax inspector

ممیز مالیاتی، بازرس مالیاتی
tax inspectorate

بازرســی مالیاتی، ممیزی مالیاتــی؛ اداره ممیزی 
مالیات

taxi-owners cooperative
تعاونی تاکسی داران

taxi-owners cooperative society
شرکت تعاونی تاکسی داران

tax law
قانون مالیات

tax liabilities
تعهدات مالیاتی، دیون مالیاتی، بدهی مالیاتی

tax lien
گرویی مالیاتی 

tax limit
حد مالیات، سقف مالیات 

tax loophole
گریزگاه مالیاتی، مفر مالیاتی، مفر قانونی گریز از 

پرداخت مالیات، حفره مالیاتی
tax loss

زیان مالیاتی، زیان قابل قبول مالیات 
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tax-loss carry back
تخفیف مالیات بابت زیان گذشته 

tax-loss carry forward
تخفیف مالیات بابت زیان در آینده

taxman
مأمــور وصول مالیــات، مالیات چــی، تحصیلدار 

)مالیاتی(
tax non-payment

عدم پرداخت مالیات 
tax office

دفتر وصول مالیــات، تحصیلداری )مالیات(، اداره 
مالیات 

tax officer = tax official
مأمور جمع آوری مالیات، تحصیلدار، مأمور وصول 

مالیات
tax offset

جبران مالیات 
tax on building = building tax

مالیات بر ساختمان، مالیات بر ابنیه 
tax on commodities

مالیات بر کاالهای مصرفی، مالیات بر مصرف
tax on dividends

مالیات بر سود سهام 
tax on head

مالیات سرانه 
tax on interest

مالیات بهره
tax on movables

مالیات بر اموال منقول 
taxonomy

طبقه بنــدی، دســته بندی؛ رده بنــدی )گیاهان(، 
تاکسونومی

tax on realty
مالیات بر اموال غیر منقول

tax payer = tax-payer

مؤدی مالیاتی 
tax policy

سیاست مالیاتی، خط مشی مالیاتی
tax privileges

مزایای مالیاتی، امتیازات مالیاتی
tax-push inflation

تورم ناشی از فشار مالیات 
tax pyramid

هرم مالیات، هرم مالیاتی
tax rate

نرخ مالیات، میزان مالیات، تعرفه مالیات
tax rate schedule

جدول نرخ مالیات، جدول تعرفه مالیاتی
tax rebate

تخفیف مالیات؛ برگشــت مالیات، استرداد مالیات 
اضافی

tax reductions
تخفیف های مالیاتی، کسور مالیاتی

tax reforms
اصالح امور مالیاتی، اصالحــات مالیاتی، تعدیل 

مالیات 
tax refugee

اجتنــاب کننــده از پرداخت مالیــات؛ پناهجوی 
مالیاتی

tax refund
استرداد مالیات اضافی اخذ شده 

tax relief
تخفیف مالیاتی، بخشودگی مالیاتی 

tax reserves
ذخایر مالیاتی 

tax return = bill of tax = tax slip
اظهارنامه مالیاتی 

tax revenue
درآمد مالیاتی، درآمد مشمول مالیات

tax roll
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برگ تشخیص مالیات
tax saving

صرفه جویی مالیاتی 
tax schedule

جدول مالیات 
tax-sharing
تسهیم مالیات، شراکت در مالیات، تقسیم مالیات
tax shelter

حمایت مالیاتی، حفاظ مالیاتی 
tax shifting

انتقال مالیات، انتقال بار مالیاتی 
tax statute

قانون مالیات 
tax surplus

مازاد مالیاتی 
tax system

نظام مالیاتی 
tax voucher

ســیاهه مالیات بر ســهام؛ قبض مالیات، ســند 
)پرداخت( مالیات

tax warrant
حواله مالیات 

tax year
سال مالیاتی 

teachable
تعلیم پذیر، آموزش پذیــر؛ آموختنی، قابل تعلیم و 

تعلم، قابل فراگیری 
teacher 

معلم، آموزگار
teacher training

تربیت معلم
teacher training course

دوره تربیت معلم
teaching

یاددهــی، تعلیم، تدریــس، درس دادن؛ آموزش، 

آموزش دادن
teaching assistant

دستیار آموزشی
teaching corps

هیأت آموزشی 
teaching method

روش تدریس، روش آموزش
teachings

تعلیمات، آموزه ها، تعالیم 
teaching staff

کارکنــان آموزشــی، نیروهای آموزشــی، کادر 
آموزشی، پرسنل آموزشی

teaching style
سبک تدریس، روش تدریس 

teaching technique
فن تدریس، روش تدریس

tea-growers cooperatives
تعاونی های چای کاران

tea-growers = tea-farmers
چای کاران

tea-growers union 
اتحادیه چای کاران

team
تیم؛ گروه، دسته، جمع

team action 
اقدام تیمی؛ اقدام گروهی

team building
تیم سازی، تشکیل تیم

team leader
رهبر تیم، سرپرســت تیم، مسئول تیم، سردسته، 
رییس دســته، رییس گروه، ســرکرده گروه، 

سرگروه
team-mate

هم تیمی، همگروه، یار
team project
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پروژه تیمی؛ پروژه گروهی
team spirit

روحیه تیمی، روحیه گروهی، روحیه جمعی، حس 
همکاری گروهی، روحیه همکاری تیمی 

team work 
کار تیمی، کار گروهی، کار جمعی، کار دسته جمعی
tea-plantation = tea-growing

چای کاری 
tea-planter = tea-grower = tea-
farmer

چای کار؛ چای کاران ]در جمع[
technical

فنی؛ حرفــه ای، تخصصی؛ شــکلی ]حقوق[؛ در 
معنای حقوقی

technical advice
مشاوره فنی، توصیه فنی، مشاوره تخصصی 

technical adviser
مشاور فنی، مستشار فنی، رایزن فنی

technical agreement
توافق فنی، موافقت نامه فنی، قرارداد فنی

technical and vocational educa-
tion and training (TVET)

و  آمــوزش  حرفــه ای،  و  فنــی  آموزش هــای 
مهارت آموزی فنی و حرفه ای

technical and vocational research 
پژوهش هــای فنی و حرفــه ای، تحقیقات فنی و 

حرفه ای
technical assistance

کمک فنی، مساعدت فنی 
technical assistance program

برنامه کمک فنی 
technical backstopping

پشتیبانی فنی 
technical barriers

موانع فنی، موانع اصلی؛ موانع شکلی ]حقوق[

technical capabilities
قابلیت های فنی، توانمندی های فنی 

technical capacities
ظرفیت های فنی 

technical college
دانشکده فنی، مدرسه عالی فنی، هنرستان عالی، 

هنرستان
technical competency = technical 
competence

قابلیت فنی، شایستگی فنی، صالحیت فنی
technical considerations

مالحظات فنی 
technical consultant = technical 
advisor

مشاور فنی 
technical cooperation program 
(TCP)

برنامه همکاری فنی 
technical cooperation project

طرح همکاری فنی، پروژه همکاری فنی 
technical decentralization

تمرکززدایی فنی )و تخصصی(
technical development 

توسعه فنی، پیشرفت فنی
technical division of labor

تقسیم بندی تخصصی کار، تقسیم کار از نظر فنی 
technical education

تعلیمات فنی، آموزش فنی ]نظری[
technical, engineering and advi-
sory service cooperative

شــرکت تعاونــی خدمــات فنی و مهندســی و 
مشاوره ای

technical-engineering service 
cooperative

تعاونی خدمات فنی ـ مهندسی
technical enterprise
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بنگاه )اقتصادی( فنی
technical entrepreneur 

کارآفرین فنی
technical exchange

مبادله فنی 
technical expertise

تخصص فنی 
technical feasibility 

توجیه پذیری فنی، انجام پذیری فنی
technical guidance

رهنمود فنی، راهنمایی تخصصی 
technical irregularity 

ایراد شکلی ]حقوق[
technicality

ریزه کاری فنــی، نکته تخصصــی، مطلب فنی؛ 
جزئیات فنی ]در جمع[

technical know-how
دانش فنی، دانش کارشناسی

technical personnel
کادر فنی، نیروهای فنی، کارکنان فنی

technical point
ایراد شکلی ]حقوق[؛ نکته فنی؛ امتیاز فنی

technical potentialities
استعدادهای فنی، قابلیت های فنی، توانمندی های 

فنی
technical qualification 

صالحیت فنی
technical recommendations 

توصیه های فنی
technical school 

هنرستان، آموزشگاه فنی
technical seminar

همایش فنی، سمینار تخصصی 
technical services

خدمات فنی

technical session
جلسه فنی، جلسه کارشناسی 

technical skill
مهارت فنی 

technical specifications
مشخصات فنی، جزئیات فنی 

technical staff
ستاد فنی، ستاد تخصصی؛ نیروهای فنی، کارکنان 

فنی 
technical study

مطالعه فنی، بررسی فنی، بررسی تخصصی 
technical support

پشتیبانی فنی، حمایت فنی، کمک فنی
technical support services

خدمات پشــتیبانی فنی؛ مراکز خدمات پشتیبانی 
فنی

technical survey
بازرسی فنی 

technical terms = technical ter-
minology

اصطالحات فنی، واژگان فنی 
technical training

آموزش فنی ]عملــی[، آموزش مهارت های فنی، 
مهارت آموزی فنی

technical-vocational school
هنرســتان فنی ـ حرفــه ای، آموزشــگاه فنی ـ 

حرفه ای
technical-vocational skill certifi-
cate 

گواهی نامه مهارت فنی ـ حرفه ای 
technical worker

کارگر فنی، کارگر متخصص 
technician

کاردان، فن ورز، تکنیسین
techniques of production 

فنون تولید
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technique = techinc
فن، روش، شیوه، اسلوب، تکنیک

technocentric
فن محوری 

technocracy
فن ســاالری، فن مداری، حاکمیــت متخصصان، 

تکنوکراسی
technocrats

فن ساالران، تکنوکرات ها
technological

فناورانه، فن شــناختی، فن شناسانه، تکنولوژیکی؛ 
فنی

technological entrepreneurship = 
technopreneurship

کارآفرینی فناورانه، کارآفرینی فن آفرینانه
technological gap 

شکاف فناورانه، شکاف فناوری
technological hub

قطب فناوری 
technological innovations

نوآوری های فناورانه
technological knowledge 

دانش فناوری، دانش فناورانه، دانش فنی
technological optimism

خوش بینی فناورانه
technological park 

پارک فناوری 
technological unemployment

بیکاری ناشــی از به کار گیری فناوری، بیکاری 
ناشی از رواج فناوری 

technologist
متخصص فناوری، فن شــناس، متخصص فنی، 

کارشناس فنی، تکنولوژیست، فناور
technology

فناوری، تکنولوژی، فن شناسی

technology-based model of entre-
preneurial activity

الگوی فعالیت کارآفرینانه مبتنی بر فناوری
technology business

کسب و کار فناورانه
technology centers

مراکز فناوری 
technology climate

فضای فناوری؛ جو حاکم بر عرصه فناوری 
technology clusters

خوشه های فناوری
technology commercialization

تجاری سازی فناوری
technology determinism

جبرگرایی فناوری، جبر فناوری
technology development

توسعه فناوری 
technology diffusion

 رسانش فناوری، اشاعه فناوری 
technology-driven

برگرفته از فناوری، متکی به فناوری
technology-driven entrepreneur-
ship

کارآفرینی متکی بر فناوری
technology entrepreneurship

فن آفرینی، کارآفرینی در حوزه فناوری
technology estate

شهرک فناوری، پارک فناوری
technology facilitated entrepre-
neurship

کارآفرینی تسهیل شده با فناوری
technology-intensity

فناوری طلبی، فناوری خواهی، فناوری بری
technology-intensive 

فناوری طلب، فناوری خواه، فناوری بر
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technology-led research
پژوهش منجر به فناوری

technology management
مدیریت فناوری 

technology matrix
ماتریس تغییر ضرایب فنی 

technology platform
خط مشی فناوری 

technology regime
رژیم فناوری

technology services
خدمات فناوری، مراکز خدمات فناوری

technology transfer
انتقال فناوری 

techno-market
فن بازار، بازار فناوری

techno-marketing
بازاریابی فناورانه، بازاریابی محصوالت فناوری

technomart = techno-market
فن بازار، بازار فناوری

technophobia
فن هراسی، فن گریزی

technopole
قطب فناوری، قطب های فناوری ]در جمع[

technopoly
فن محوری؛ جبر فناوری

technopreneur
فن آفرین، کارآفرین فناوری

technopreneurship
فن آفرینــی، کارآفرینی فناوری، کارآفرینی مبتنی 

بر فناوری
technostructure

ساختار فنی، ساختار فناورانه
technovation

نوآوری فنی، نوآوری فناورانه

techocentrism 
فن محوری، فن مداری

techocentrist
فن محور، فن مدار

teething problems
مشکالت شروع کار، مشکالت اولیه

telecenters
مراکز ارتباطات دور

telecommunications
مخابرات، ارتباطات از راه دور، دوررسانش

telecommuting = teleworking
دورکاری، کار از راه دور، رایانه کاری

teleconference
کنفرانــس از راه دور، تله کنفرانس، همایش از راه 

دور، دورکنفرانس
telecottage

خانه کامپیوتر، رایانه خانه ]در مناطق روستایی[
telecourse

کالس از راه دور، دوره آموزشی از راه دور
telemarketing

فــروش تلفنی، دورفروشــی؛ بازاریابــی تلفنی، 
بازاریابی اینترنتی، بازاریابی از راه دور

teleological 
غایت شناسانه

teleology 
غایت شناسی، غایت شناختی

telephone box = telephone booth
باجه تلفن، تلفن عمومی

telephone directory = telephone 
book

راهنمای شماره تلفن، کتابچه شماره تلفن
telephone exchange

تلفن خانه
telepreneurship

کارآفرینی از راه دور
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teleworker = telecommuter
دورکار، کارمند رایانه کار

teleworking = telecommuting
دورکاری، کار از راه دور )با رایانه(، رایانه کاری 

telex
تلکس؛ تلکس زدن، تلکس کردن

teller
تحویلدار، صندوق دار؛ صراف؛ مأمور شــمارش آرا 

)در مجلس(
telling

مؤثر، کاری، کارساز؛ گویا، آشکار 
temp

منشــی موقت، کارمند موقت؛ موقتی کار کردن؛ 
موقت؛ درجه حرارت

temperament
خلق و خو، طبع، مزاج

temperate zone
منطقه معتدله

temporal 
گذار، زودگذر، موقت؛ دنیوی، غیر روحانی

temporal leader
رهبر سیاسی، رهبر غیر مذهبی

temporal tribunal
محاکم عرفیه

temporary
موقت، موقتی؛ زودگذر، آنی

temporary accounts
حساب های موقت

temporary annuity
مقرری غیر دائم، مقرری موقت

temporary assignment
انتصاب موقت، کارگماری موقت

temporary attachment
توقیف موقت

temporary director

مدیر موقت
temporary disablement

از کار افتادگی موقت
temporary employment

اشتغال موقت، استخدام موقت
temporary food aid

کمک های غذایی موقت
temporary job

شغل موقت، کار موقت
temporary layoff

برکناری موقت، عزل موقت، اخراج موقت
temporary possession

تصرف موقت، تصاحب موقت، تملک موقت
temporary release

آزادی موقت
temporary secretariat

دبیرخانه موقت
temporary work

کار موقت، شغل موقت
temporization

طفره روی، دفع الوقت کــردن، طفره رفتن، وقت 
کشی کردن؛ دنبال فرصت مناسب بودن

tenability
قابلیت احراز؛ مقبولیت، قابلیت دفاع

tenable
احراز کردنی، قابل احراز ]شــغل، پســت، مقام[؛ 

مقبول، قابل دفاع
tenancy
اجاره داری، مالکیت موقت؛ مدت اجاره؛ مورد اجاره
tenancy agreement

قرارداد اجاره، اجاره نامه
tenancy at will

اجاره جایز، اجاره به مدت نامعین
tenancy for life = life tenancy

اجاره عمری، اجاره نود و نه ساله
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tenancy for years
حق رقبی 

tenancy in common
استیجار مشاع، اجاره مشاع، اجاره مشترک

tenancy in fee simple
مالکیت مطلق 

tenancy reforms program
برنامه اصالحات اجاره داری 

tenant 
اجــاره کار  اجاره نشــین؛  مســتأجر،  اجــاره دار، 

]کشاورزی[؛ متصرف ]حقوق[
tenantable repair
تعمیرات بر عهده مستأجر، تعمیرات عهده مستأجر
tenant at will

منتفع )در حبس مطلق(
tenant cooperatives

اجاره داری،  تعاونی های  اجاره نشینان،  تعاونی های 
تعاونی های مستأجری

tenant farmer
کشاورز اجاره دار، کشاورز سهم بر 

tenant farming
اجاره ملک زراعی، اجاره کاری 

tenant in common
اجاره داری مشترک

tenant in fee simple
متصرف مطلق و دائمی مال غیر منقول

tenant in sufferance
مستأجر عدوانی

tenant interim lease scheme
طرح اجاره موقت به مستأجر

tenant management cooperatives
تعاونی های اجاره داری، تعاونی های مستأجری 

tenant-ownership
اجاره نشین ـ مالک، مالکیت اجاره دار

tenant right

حق اجاره داری، حق مستأجر، حق سرقفلی
tenantry

مستأجران، اجاره داران
tenants cooperatives

تعاونی های اجاره نشینان، تعاونی های مستأجری
tenant’s repairs

تعمیرات استیجاری، تعمیرات عهده مستأجر
tendency

گرایش، تمایل، میل، رغبت
tender

مناقصــه؛ پیشــنهاد قیمت، قیمت پیشــنهادی، 
پیشــنهاد کردن، تسلیم کردن، ارائه دادن؛ نرم، 

لطیف، ظریف؛ مراقب، مسئول
tender acceptance period

مدت قبول پیشنهاد شرکت در مناقصه
tender bonds

ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
tender conditions

شرایط مناقصه 
tender documents

اسناد اعالم مناقصه
tenderer

پیشنهاددهنده مناقصه، مناقصه دهنده
tender exemption = tender excep-
tion 

خارج از مناقصه؛ ترک تشریفات مناقصه
tender guarantee

ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
tender procedures 

تشریفات مناقصه 
tender resignation

تســلیم کردن استعفانامه، اســتعفا کردن، استعفا 
دادن

tenement
ســاختمان اســتیجاری، اتــاق اجــاره ای، ملک 
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استیجاری؛ مستغالت ]در جمع[
tenement block

آپارتمان استیجاری، مجتمع استیجاری
tenement house

ســاختمان استیجاری، خانه اســتیجاری، مسکن 
استیجاری

tenements
امالک استیجاری؛ مستغالت 

tenets
عقاید، اصول عقاید، معتقدات، مرام

tenor
مضمون، محتوی، مفاد، فحوا؛ سررســید، موعد؛ 

روند عادی؛ رونوشت حکم
tenor of speech

فحوای کالم
tense atmosphere

جو متشنج، جو پرتنش
tension

تنش، تشنج؛ فشار عصبی، نگرانی، اضطراب
tent

چادر، خیمه
tentative

آزمایشی، موقتی، موقت؛ محتاطانه
tentative plan

طرح آزمایشی
tentative remark 

اظهار نظر محتاطانه
tentative solution

راه حل آزمایشی، راه حل موقت
tenths = tithe

عشر، یک دهم، ده یک
tenure

تصدی )مقــام(، تصرف )مال یا ملــک(؛ اجاره، 
اجاره داری؛ حق زمین داری؛ دوره تصدی؛ مدت 
اجاره؛ شــرایط اجاره، مدت تصــرف یا تمتع؛ 

استخدام دائمی
tenure model

الگوی زمین داری، الگوی مالکیت )زمین(؛ الگوی 
تصدی زمین

tenure of directors
دوره تصدی مدیران 

tenure of office
دوره تصدی، مدت تصدی 

tenure property
تصرف ملکی

tenure rent
تصرف اجاره ای 

tenure share
سهم مالکانه 

tenureship
حق تصرف، حق تصدی؛ تصدی گری

tenure system
نظام تصدی گری

term
مــدت تصــدی، دوره تصــدی، مــدت، مهلت؛ 
اصطالح؛ واژه؛ نامیدن؛ اصطالحات، شرایط ]در 

جمع[؛ نیمسال تحصیلی، ترم
term certificate

گواهی سپرده بلندمدت
term credit

اعتبار مدت دار، اعتبار بلندمدت
term day

سررسید، روز پرداخت، موعد بازپرداخت
term deposits

سپرده های مدت دار
terminable

انقضا پذیر، قابل فسخ، فسخ پذیر
terminable contract

قرارداد قابل فسخ
terminal
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پایانه؛ پایانی؛ ترمینال
terminal assessment

ارزیابی پایان دوره، ارزیابی پایانی
terminal course

دوره تکمیلی 
terminal leave

مرخصی قبل از بازنشستگی یا اخراج
terminal markets

بازارهای پایانه ای 
terminal wage

وجه بازخرید خدمت
terminate

پایان دادن، مختومه کردن، فسخ کردن
terminated

مختومه، یایان یافته، فسخ شده
termination

فســخ، خاتمه، لغــو، انقضا، اتمام؛ ابطــال، اقاله 
]حقوق[

termination benefit = termina-
tion allowance

پاداش پایان خدمت، مزایای پایان خدمت
termination date = expiry date

تاریخ انقضا؛ تاریخ اتمام مهلت
termination of agreement

فسخ قرارداد، انقضای قرارداد
termination of bankruptcy

پایان ورشکستگی 
termination of contract

اتمام قرارداد، خاتمه قرارداد؛ فسخ قرارداد
termination of court action

اسقاط دعوا
termination of employment

ختم رابطه استخدامی 
termination of term of contract

اتمام مدت قرارداد

termination of term of office
اتمام دوره تصدی، پایان دوره تصدی

termination pay
پاداش پایان خدمت

termination penalty
خسارت عدم اجرای قرارداد

terminator
فسخ کننده، پایان دهنده، تمام کننده، خاتمه دهنده؛ 

نابودگر 
terminology

واژگان،  تخصصــی؛  واژگان  اصطالح شناســی؛ 
اصطالحات، دانش واژه ها

term investment
سرمایه گذاری مدت دار

term loan
وام مدت دار، وام غیر دیداری، وام به وعده

term of contract 
مدت قرارداد؛ شرایط قراداد ]در جمع[

term of employment
مدت قرارداد کار یا استخدام

term of lease
مدت اجاره

term of notice
مهلت فسخ

term of office
دوره تصدی، دوره مسئولیت

term paper
تکلیف دوره )آموزشی(

terms
شرایط، شروط؛ دوره، مدت؛ اصطالحات، واژگان

terms agreed upon
شرایط مورد توافق 

terms and conditions
شرایط و قیود، شرایط و ضوابط

terms and conditions of employ-
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ment
شرایط و ضوابط استخدام

terms of acceptance
شرایط پذیرش

terms of agreement
شرایط قرارداد

terms of contract
شرایط عقد، شرایط قرارداد

terms of delivery
شرایط تحویل، شرایط واگذاری، شروط تحویل

terms of lease
شرایط اجاره 

terms of office
دوره تصدی؛ مدت مأموریت

terms of payment
شرایط پرداخت، نحوه پرداخت

terms of reference
حدود وظایف، حیطه اختیــارات، حوزه اختیارات، 

حیطه عمل، حدود وظایف و اختیارات 
terms of sale

شرایط خرید
terms of service

دوره خدمت، دوره تصدی 
terms of subscription

شــرایط اشــتراک، شــرایط آبونمان؛ شــرایط 
پذیره نویسی

terms of trade
رابطه مبادله، نسبت مبادله، شرایط مبادله؛ شرایط 

تجارت
territorial

محلی، داخلی، ســرزمینی، خطه ای؛ ارضی، درون 
منطقه ای

territorial approach
رویکرد درون منطقه ای، رویکرد سرزمینی

territorial army

ارتش مردمی، نیروی بسیج مردمی 
territorial division of labor

تقسیم داخلی کار، تقسیم کار داخلی 
territorial integrity

تمامیت ارضی
territorial law

حقوق داخلی؛ قوانین داخلی ]در جمع[
territorial sovereignty

حاکمیت ارضی 
territorial waters

آب های ســرزمینی، آب های ســاحلی، آب های 
محدوده سرزمینی

territory
خطه، قلمرو، خاک، سرزمین، منطقه 

tertiary 
سوم، سومین، ســومی؛ درجه سه، در درجه سوم 

اهمیت؛ عالی، دانشگاهی ]تحصیالت[
tertiary cooperative

تعاونی سطح سوم، فدراسیون تعاونی، کنفدراسیون 
تعاونی

tertiary education
تحصیالت عالیه، آموزش عالی، تحصیالت عالی

tertiary level
)آمــوزش(؛  ســوم  ســطح  عالی؛  تحصیــالت 

آموزش عالی
tertiary risks

مخاطرات ناچیز، مخاطرات درجه ســه، خطرات 
جزئی

tertiary sector 
بخش سوم )اقتصاد( ]مراد عمدتًا بخش “تعاونی” 

است[
tertiary sources

منابع تحصیالت عالی 
test

آزمون، آزمایــش، محک، تســت؛ محک زدن، 



962  testable

آزمودن، امتحان کردن، آزمایش کردن، تست 
کردن

testable
آزمون پذیر، قابل آزمایش، آزمودنی 

testament
وصیت نامه، وصیت )راجع به اموال منقول(؛ گواه، 

شاهد، سند
testamentary disposition

واگذاری طبق وصیت، مفاد وصیت نامه
testamentary guardian testator

وصی وصیت کننده، موصی
test bore

چاه آزمایشی، گمانه
test case

دعوای نمونه، مورد نمونه، سابقه؛ مورد مشابه
test check

رسیدگی آزمایشی؛ بررسی موضعی
test-construction

آزمون سازی 
tested 

امتحان پس داده،  امتحان شــده،  آزمون شــده، 
آزموده شده

tested approach
رویکرد آزمون شده، روش امتحان پس داده

testee
آزمون دهندگان  آزمون شــوندگان،  آزمون شونده؛ 

]در جمع[
test group

گروه آزمایشی 
testify

شهادت دادن، گواهی دادن، تصدیق کردن
testimonial evidence

شهادت شفاهی؛ ادله غیر مکتوب
testimony = affidavit

شــهادت نامه، شــهادت یا گواهی به قید سوگند، 

سوگندنامه
testing

دشوار، مشــکل، ســخت؛ محک زدن، آزمایش 
کردن، تست کردن

test-like 
شبه آزمون

test reliability
پایایی آزمون 

test validity 
روایی آزمون؛ اعتبار آزمون

text and context
متن و محتوا

textbook 
کتاب درسی، درس نامه، متن درسی

textbook case = textbook exam-
ple

نمونه بارز، نمونه برجسته، مصداق بارز 
textile

پارچه، منســوج، منســوجات؛ بافتنی، نســاجی، 
بافندگی

textile cooperatives
تعاونی های منسوجات، تعاونی های بافندگان

textile industry
صنعت نساجی، صنعت بافندگی 

textiles handloom
منسوجات دست بافت

textual analysis 
تحلیل متنی، تحلیل متون

textual criticism 
نقد متنی، نقد متون 

texture
بافت، ترکیب، ساختار؛ تار و پود

thank to = due to
بر اثِر، به واسطة، به برکِت، به ُیمِن

the disabled
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معلوالن
the disadvantaged

محرومان، فقرا
theft

دزدی، سرقت
theft felony

جرم دزدی
the House of Commons

مجلس عوام ]انگلستان[
the House of Lords

مجلس اعیان ]انگلستان[
thematic

موضوعی، مضمونی
thematic analyis

تحلیل موضوعی 
thematic approach

رویکرد موضوعی
theme

موضوع، محور، درون مایه، مضمون، تم
theme analysis

تحلیل موضوع، تحلیل موضوعی، تحلیل تم
then president

رییس جمهور وقت، رییــس جمهور آن زمان ]با 
حرف اضافه the در ابتدا[

theocracy 
الهــی، حکومت دینی،  دین ســاالری، حاکمیت 

تئوکراسی 
theo-democracy

مردم ساالری دینی
theo-democratic

طرفدار مردم ساالری دینی
theological schools

حوزه های علمیه 
theology 

الهیات، علم کالم؛ نظام اعتقادی 

theorem
قضیه 

theoretical advantages
مزیت های نظری، امتیازات نظری 

theoretical arguments
استدالل های نظری، مباحث نظری 

theoretical concepts
مفاهیم نظری 

theoretical economics
اقتصاد نظری 

theoretical framework
چارچوب نظــری، قالب نظری، ســاختار نظری؛ 

مبانی نظری ]درجمع[
theoretical grounds

زمینه های نظری 
theoretical knowledg

معرفت نظری، شناخت نظری
theoretical laws 

قوانین نظری
theoretical literature

ادبیات نظری 
theoretically = in theory

از بُعد نظری، در اندیشه و نظر، به لحاظ نظری
theoretical organization

سازماندهی نظری، ساختار نظری
theoretical perspectives

دیدگاه های نظری 
theoretical sampling

نمونه گیری نظری 
theoretical science

علم نظری؛ علوم نظری ]در جمع[
theoretical structure 

ساختار نظری
theoretical thinking

تفکر نظری
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theoretical triangulation
مثلث بندی نظری 

theorician = theorist
نظریه پرداز، تئوریسین، نظریه ساز، نظریه آفرین

theories of value
نظریه های ارزش 

theorist
نظریه پرداز، تئوریسین

theorization
نظریه پردازی، نظریه سازی، نظریه آفرینی

theorized 
نظریه پردازی شده 

theory
نظریه

theory and practice
اندیشه و عمل، نظر)یه( و عمل؛ در حوزه اندیشه 

و عمل ]با حرف اضافه in در ابتدا[
theory-building

نظریه پردازی، نظریه سازی 
theory course = theoretiacal 
course

دوره نظری 
theory-minded

نظریه گرا، نظرگرا
theory of authority

نظریه اختیار، نظریه اقتدار
theory of change

نظریه تغییر
theory of collective action 

نظریه عمل جمعی، نظریــه اقدام جمعی، نظریه 
کنش جمعی

theory of communication 
نظریه ارتباط 

theory of cooperation
نظریه تعاون، فرضیه تعاون؛ نظریه همکاری 

theory of enterprise tranforma-
tion 

نظریه تحول کســب و کار، نظریه متحول سازی 
بنگاه

theory of everything 
نظریه همه چیز 

theory of evolution 
نظریه تکامل

theory of freedom of the will 
نظریه آزادی اراده، نظریه اصل استقالل اراده 

theory of income determination
نظریه تعیین درآمد

theory of inequality
نظریه نابرابری 

theory of justice 
نظریه عدالت 

theory of market behavior
نظریه رفتار بازار 

theory of mass society 
نظریه جامعه توده وار 

theory of money
نظریه پولی، نظریه پول

theory of natural selection 
نظریه انتخاب طبیعی، نظریه گزینش طبیعی 

theory of population
نظریه نفوس، نظریه جمعیت

theory of relative advantage
نظریه مزیت نسبی

theory of sets 
نظریه مجموعه ها

theory of surplus value 
نظریه ارزش اضافی 

theory of the firm
نظریه بنگاه اقتصادی

theory of theories
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نظریه نظریه ها 
theory of unity 

نظریه وحدت 
theory of values 

نظریه ارزش ها 
theory-testing 

نظریه آزمایی، آزمون نظریه 
the poor

فقرا
the privileged few

اقلیت مرفه، اقلیت برخوردار
therapy

درمــان، معالجه، مداوا؛ درمانی ]در ترکیب؛ مانند: 
کاردرمانی[

thereafter
از آن پس، از آن به بعد

thermometer
دماسنج، حرارت سنج، گرماسنج

the self-employed
صاحبان مشــاغل آزاد، افراد خوداشــتغال، افراد 

خویش فرما، خویش فرمایان
thesis advisor

استاد مشاور ]پایان نامه[
thesis supervisor

استاد راهنما ]پایان نامه[
thief

دزد، سارق
thin

نازک، باریک، الغر، نحیــف، ضعیف؛ تنک، کم 
پشت؛ رقیق، کم مایه

thin corporation
شرکت کم سرمایه 

things hired
اعیان مستأجره ]حقوق[

things in action

اموال ِدینی 
think

فکر، اندیشه؛ فکر کردن، اندیشیدن
thinker 

اندیشمند، متفکر؛ اندیشمندان ]در جمع[
think factory

مرکز تحقیقات، کارخانه اندیشه سازی
thinking 

اندیشه، فکر، تفکر؛ فکر کردن، اندیشیدن 
thinking being 

موجود متفکر
think tank = think-thank

اندیشــکده، اتاق فکر، اندیشــه کده، تاالر اندیشه؛ 
گروه مشاوران، هسته مشاوران

thin market
بازار کساد، بازار بی رونق؛ بازار خلوت، بازار محدود، 

بازار کم مشتری 
thinning

تنک کردن، تنک سازی؛ ضعیف کردن، کم پشت 
کردن؛ رقیق کردن

third agriculture
کشاورزی نوع سوم

third arbitrator
سرداور، داور ثالث، َحَکم ثالث

third estate
عوام، عامه مردم، مردم عامی، عوام الناس

third holder
متصرف ثالث

third party
شخص ثالث، طرف سوم، طرف ثالث 

third party auditor
حسابرس ثالث، بازرس ثالث، حسابرس بی طرف

third party beneficiary
بهره بردار ثالث، شــخص بهره بردار ثالث، ذی نفع 

ثالث، طرف ثالث
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third party beneficiary contract
قرارداد به نفع طرف ثالث 

third party claims
دعاوی شخص ثالث 

third party insurance
بیمه شخص ثالث 

third party liability
مسئولیت ثالث

third person garnishment = third 
party garnishment

تعیین شخص ثالث 
third person insurance = third 
party insurance

بیمه شخص ثالث
third person = third party

شخص ثالث
third sector

بخش سوم ]اشاره به بخش تعاون، بعضًا همراه با 
سازمان های غیر دولتی و محلی[؛ بخش سوم 

اقتصاد
third wave 

موج سوم
third way 

راه سوم، روش سوم 
third world

جهان سوم ]شامل کشورهای در حال توسعه و غیر 
صنعتی[

third world countries
کشورهای جهان سوم

thorough analysis
تحلیل جامع، تحلیل همه جانبه

thoroughfare
شارع عام

thorough review
بررسی جامع، بازنگری همه جانبه 

thorough scrutiny
بررسی همه جانبه و دقیق

thorough understanding
درک کامل، شناخت کامل، تفاهم همه جانبه

thought
اندیشه، فکر؛ تفکر، نظر، عقیده

thoughtful
صاحب فکــر، بافکــر، صاحــب اندیشــه، فکور، 

خوش فکر، اندیشمند، متفکر
thoughtless

بی فکر، بی مالحظه، بی قید، الابالی، بی مباالت
thoughtout

سنجیده، دقیق، حساب شده، فکر شده
thoughtout project

طرح حساب شده، پروژه سنجیده و دقیق
thought reform

تحول فکری، اصالح اندیشه
thread

نخ، ریســمان، رشته؛ حدیده، رزوه؛ حدیده کردن، 
نخ کردن؛ رشته مطلب

threadbare
نخ نمــا، کهنه، تکراری، پیش پا افتاده؛ فرســوده، 

مندرس
threat

تهدید کردن؛ ارعاب کردن؛ تهدید، ارعاب
threaten

تهدید کردن، ارعاب کردن
threatened

در معرض خطر، در معرض تهدید، مورد تهدید
threatened strike

تهدید به اعتصاب 
threatening

تهدیدآمیز، تهدیدکننده، ارعاب آمیز، رعب آور
threats and promise game

بازی ارعاب و تطمیع، سیاست چماق و هویج
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three-dimensional 
سه بعدی، سه ساحتی

three-fold system 
نظام سه گانه، سیستم سه گانه 

three member board
هیأت سه نفره 

three organs
ارکان سه گانه 

three-shift system
روش کار سه نوبتی، روش کار شبانه روزی 

three-tier structure
ساختار سه الیه، ساختار سه سطحی 

three-tier system
نظام سه الیه، نظام سه سطحی 

three time-periods
میان مدت،  )کوتاه مــدت،  ســه گانه  دوره هــای 

درازمدت(
three-valued 

سه ارزشی
three-variable 

سه متغیری، سه متغیره
three-world theory 

نظریه سه جهانی 
thresher = harvester

خرمن کوب
threshing floor

زمین خرمن کوب
threshing machine = thresher

خرمن کوب، دستگاه خرمن کوب
threshold

آستانه؛ ســرحد، درگاه؛ آغاز، ورودی، مدخل، بدو 
امر، سرآغاز

threshold agreement
موافقت نامه آستانه ای 

threshold analysis

تحلیل آستانه ای 
threshold of participation

آستانه مشارکت
threshold worker

کارگر تازه کار، کارگر بی تجربه 
thrift 

صندوق پس انداز؛ صرفه جویی )شخصی(، اندوخته 
شخصی؛ عقل معاش

thrift account
حساب صرفه جویی شخصی، حساب پس انداز

thrift and loan association
شرکت صرفه جویی و وام، انجمن پس انداز و وام 

)مسکن(
thrift group

گروه صرفه جویی، گروه پس انداز
thrift institution

مؤسسه قبول اندوخته، مؤسسه پس انداز 
thrift shop

دست دوم فروشی 
thrifty
مقتصد، صرفه جو، اهل صرفه جویی، اهل پس انداز
thriving

شکوفا، پررونق؛ موفق؛ رو به رشد
through arbitration

از طریق حکمیت
through diplomatic channels = 
through diplomatic mechanisms

از طریق مجاری دیپلماتیک
throughput

حداکثــر ظرفیت، ظرفیت کامل؛ تــوان بازدهی، 
تــوان عملیــات؛ ظرفیت )پذیــرش(؛ کارایی؛ 

میان داد ]در روند عملیات تولید[
throughput agreement

موافقت نامه استفاده از ظرفیت کامل
thwart
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مانع تراشــی، چوب الی چرخ گذاشــتن؛ خنثی 
کردن، عقیم گذاشتن

ticket
بلیط، بلیت؛ برگ جریمه، قبض جریمه؛ برچسب، 
اتیکت؛ فهرســت نامزدهای انتخاباتی؛ جریمه 

کردن؛ جریمه شدن
tidings

اخبار، خبرها؛ خبر خوش، مژده، بشارت
tie 

پیوند، عالقه، رابطه؛ برابر شدن آرا ]در رأی گیری[؛ 
نتیجــه اولیه رأی گیری؛ روابط، مناســبات ]در 

جمع[
tied

مقید، محدود؛ مشــروط؛ انحصــاری؛ مخصوص 
کارکنان، مخصوص اعضا

tied in sale = tie-in sale
فروش مشروط، فروش محدود

tied loan
وام مقید، وام مشروط، وام محدود

tied shop
مغازه محدود 

tie-in contract
قرارداد مشروط، عقد مشروط

ties of kinship
پیوندهای خانوادگی، روابط خویشاوندی

tie-up
ادغام، اتحاد، شراکت؛ وقفه، گیر

tie vote = tied vote
برابــری تعــداد آرا، برابــری آرا، رأی برابر، رأی 
مساوی، تساوی آرا، بن بست در رأی گیری )به 

دلیل مساوی بودن آرا( 
tight labor market

بازار دچــار کمبود نیروی کار، کمبود نیروی کار در 
بازار

tight money

پول کمیاب
tightness
مضیقه، کمبود؛ کسادی، بی رونقی؛ شدت، حدت

tight schedule
برنامه فشرده

tight times
دوران مضیقه، ایام تنگی

tillage
خاک ورزی، تهیه زمین برای کشت

tillage operation
عملیات خاک ورزی

till money
نقدینــه صنــدوق، خزانه پس انــداز، وجه نقد در 

صندوق
timber

الوار، تیر؛ چوب نجاری؛ درخت الواری
timberland

درختستان، جنگل
timber trade

تجارت الوار، تجارت چوب
time

زمان، وقت، موقع؛ روزگار، ایام، دوران، عهد، عصر 
]در جمع[؛ هنــگام، لحظه؛ دفعه، مرتبه، نوبت، 

بار
time and motion 

بهره وری عملیات، بهره وری کار 
time and motion study

مطالعه بهــره وری کار، زمان ســنجی و حرکت 
سنجی، مطالعه حرکت و زمان

time-bar
مرور زمان

time-barred
مشمول مرور زمان

time-barred rules
مقررات مشمول مرور زمان
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time-based pay 
حقوق و دستمزد ساعت کاری

time-bound
دارای محدودیت زمانی، شامل محدودیت زمانی، 

محدود به زمان
time constraint

محدودیت زمانی، مضیقه زمانی، ضیق وقت
time-consuming

وقت گیر، زمان بر 
time covered

زمان طی شده
time credit

اعتبار مدت دار، برات مدت دار
time deposit

ودیعه میعادی ]حقوق[، سپرده مدت دار 
time deposit account

حساب سپرده ثابت
timed test

آزمون زمان دار 
timed tests 

آزمون های زمان دار
time estimate

برآورد زمانی
time factor

عامل زمان
time for payment = date of grace

مهلت پرداخت
time-honored

ریشه دار، پرسابقه، زمان آزموده، دیرپا
time-killing 

وقت گذرانی، وقت کشی
time lag

فاصله زمانی، تأخیر، تأخر زمانی 
time limit

موعد، مهلت، محدوده زمانی 

time limitation
محدودیت زمانی

time line
خط سیر زمان

timeliness
به موقع بودن؛ فرصت شناسی؛ به جا بودن، به هنگام 

بودن
timely

به موقع، به هنگام؛ متناسب با زمان؛ سر وقت
timely action

اقدام به موقع، اقدام به هنگام
timely cultivation

کاشت به موقع، کشت به هنگام
timely cultivation and harvest

کاشت و برداشت به موقع 
time of delivery

موعد تحویل، مهلت تحویل، زمان تحویل
time of payment

تاریخ سررسید، تاریخ پرداخت
time of waiting = waiting time

مهلت انتظار، مدت انتظار، زمان انتظار
time policy

بیمه نامه مدت دار
time preference theory of interest

نظریه ارجحیت زمانــی بهره، نظریه بهره بر پایه 
رجحان زمانی 

time preference = time priority
ارجحیت زمانی، رجحان زمانــی، اولویت زمانی، 

تقدم زمانی
time provisions

شروط و قیود زمانی 
time rate

نرخ مزد زمانی، نرخ دستمزد بر اساس مدت زمان 
انجام کار، نرخ دستمزد زمانی

times 
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ضربدر؛ برابر، بار؛ ایام، دوران، دوران ها، اعصار
time-scale

مدت زمان، مدت، مهلت؛ زمان بندی 
time schedule 

جدول زمانی 
time scheduling 

جدول بندی زمانی 
time-selling

فروش اقساطی
time sequence 

ترتیب و توالی زمانی
time-series

زنجیره های زمانی، سری های زمانی 
time series analysis

تحلیل توالی های زمانــی، تحلیل زنجیره زمانی، 
تحلیل سری های زمانی

time series design 
طرح سری های زمانی

timeserver 
فرصت طلب، ابن الوقت، نان به نرخ روز خور 

time-sharing
اشــتراک زمانــی، مالکیت زمانی، حق اســتفاده 

نوبتی، استفاده نوبتی 
time span

محدوده زمانی، حیطه زمانی
time study

زمان ســنجی، زمان پژوهــی ]به منظــور تعیین 
بهره وری کار[؛ اندازه گیری زمان انجام کار 

timetable
جدول زمانی، جدول زمان بندی، برنامه زمانی

time trend
روند زمانی

time utility
مطلوبیت زمانی

time value

ارزش زمانی 
time volume

حجم زمانی، مقدار زمان
time wage

مزد بر حسب زمان کار، دستمزد بر اساس ساعات 
انجام کار، دستمزد زمانی، دستمزد ساعتی

time-wasting
وقت گیر، وقت تلف کننده

time work = time-work
کار ساعتی، کار زمانی؛ دستمزد زمانی

timing
زمان بندی؛ زمان شناسی 

timing of cash flow
زمان بندی گردش وجوه نقد

timing of production
زمان بندی تولید 

timocracy
اربابان، حکومــت زمین داران، حکومت  حکومت 

فئودال ها 
tin

قلع؛ قوطی، حلبی، قوطی حلبی؛ کنسرو کردن، در 
قوطی ریختن

tin can
قوطی کنسرو، قوطی حلبی

tip
انعام؛ توجیه، پیشــنهاد، نظــر؛ رأس، نوک، قله، 

تارک
tit-for-tat

مقابله به مثــل، تالفی جویانه؛ این به آن در، عوض 
ندارد گله ]اصطالح[ 

tithe
عشریه، ده یک، عشر

tithe collector
مأمور وصول عشریه 

title
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لقب، عنوان؛ استحقاق؛ حق قانونی )برای تملک(، 
حق مالکیت؛ سند، مدرک قانونی 

title deed
سند مالکیت، قباله، بنچاق

title documents
اسناد مالکیت

title holder
دارنده ســند مالکیت، مالک ســند، صاحب سند، 

مالک
title insurance
بیمه مالکیت، بیمه سند مالکیت، بیمه حق مالکیت
title of cooperative

عنوان )و مشخصات( تعاونی
title of nobility

عنوان اشرافی
title to the goods

مالکیت کاال، حق مالکیت کاال
toe the line

مطابق خواسته سازمان عمل کردن 
togetherness

همگرایی، همدلــی، اتفاق، همبســتگی، اتحاد، 
مودت، باهم بودن 

together with = including
به انضماِم، به پیوسِت، به همراِه، همراه با 

toiling class
طبقه رنجبر، قشر زحمت کش

token
نشــانه، نماد، نمادین؛ ژتون، فیــش، بن؛ نمونه؛ 

ظاهری؛ جزئی؛ سهم؛ جسته گریخته
tokenism 

نشانه گرایی، نمادگرایی؛ ظاهرسازی، حفظ ظاهر، 
تظاهر؛ اقدام جسته گریخته

token money
پول نمادین، پول قراردادی، پول نشانه ای 

token payment

پیش پرداخت، بیعانه
token rent

اجاره بهای نمادین، اجاره بهای قراردادی 
token strike

اعتصاب هشــدار دهنــده، اعتصاب آزمایشــی، 
اعتصاب تهدیدی، اعتصاب نمادین

tolerable
قابل تحمل؛ نسبتًا خوب، نسبتًا قابل قبول

tolerance
دامنه نوســان، حــد تغییرات، دامنــه عمل، حد 
ترخص؛ میزان خطای مجاز؛ تساهل و تسامح، 

مدارا؛ اغماض؛ تحمل، نرمش؛ طاقت
tolerance of ambiguity

تحمل ابهام
tolerance ratio
حد مجاز، حد خطای مجاز، ضریب خطای مجاز

toleration
مدارا، تســاهل، تســامح؛ ســعه صدر، شکیبایی؛ 

اغماض
tollbooth

باجــه عوارضــی، باجه اخذ عوارضــی، باجه اخذ 
عوارض

toll-gate
عوارضی، دروازه اخذ عوارض، عوارض گذر 

toll-house
باجه اخذ عوارض، باجه عوارضی

tolly-shop
مغازه ای که جنس به اقساط می فروشد، فروشگاه 

اجناس قسطی، مغازه اقساط فروشی
tommy system

نظام پرداخت مزد غیر نقدی، روش مزد غیر نقدی 
tonnage value

ارزش بر حسب تن
tontine

صندوق مشــترک بازماندگان ]صندوقی که وجوه 



972  tontine annuity

آن به آخریــن بازمانده )یــا بازماندگان( تعلق 
می گیرد[، صندوق تانتین

tontine annuity
مقرری ساالنه بازماندگان

toolbox = toolkit
جعبه ابزار 

tool of enforcement
ابزار اجرا 

tools of development
ابزار توسعه 

top 
باالترین، عالی ترین، تراز اول، درجه یک، اعال؛ در 
صدر بــودن، اول بودن؛ رأس، صدر، باال، اول؛ 

گل سرسبد
top chambers

اتاق های برتر
top-class = high-level

سطح باال، عالی، رده عالی، کالس باال
top cooperative

تعاونی برتر، شرکت تعاونی برتر
top cooperatives

تعاونی های برتر، شرکت های تعاونی برتر
top cooperatives festival

جشنواره تعاونی برتر، جشنواره تعاونی های برتر
top dog

سردسته، ارباب، رییس، جلودار، سرکرده
top-down approach

رویکرد باال به پایین، رویکرد آمرانه، رویکرد غیر 
مشارکتی

top-dressing
کوِد سرک، کود سطحی، کود سرپاش

top-echelon = top-level
رده باال، سطح باال

top executives
مدیران باالدســت، مدیران ارشد، مدیران اجرایی 

بلندپایه
top-heavy structure

ساختار نامتعادل، ساختار نامتوازن
topic

موضوع، مبحث، عنوان؛ سرفصل، مقوله 
topical

باب روز، مناسب روز، بامناسبت؛ موضوعی 
topic of the day

موضوع روز، بحث روز؛ دستورکار
top income deciles

دهک هــای درآمدی بــاال، دهک هــای باالی 
درآمدی 

top-level organization
سازمان رده عالی 

top managers
مدیران رده عالی، مدیران رده باال؛ مدیران ارشد؛ 

مدیران برتر 
top members

اعضای برتر؛ اعضای ارشد 
top of column

باالی ستون، سرستون ]در جدول و ...[
top officials = high-ranking of-
ficials
مقامات عالی رتبه، مقامات ارشد، مقامات بلندپایه
top-of-the-range

گران ترین، گران ترین قیمت
topographic engineer

مهندس نقشه برداری 
topography

توپوگرافی، موضع نگاری؛ وضعیت ارضی، موقعیت 
طبیعی

topology 
موقعیت شناسی،  مکان شناســی،  جایگاه شناسی، 

توپولوژی
toppers
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اعضای برتر، افراد برتر، برترین ها
topping up clauses

شرایط تکافوی وثیقه
top price

باالترین قیمت
top priority

اولویت نخست، باالترین اولویت
top-priority = high priority

دارای اولویت باال
top quality

کیفیت عالی، باالترین کیفیت، بســیار باکیفیت، 
بسیار مرغوب

top-ranking
بلندپایه، بلند مرتبه، عالی رتبه

top secret
به کلی ســری، خیلی ســری، کامــاًل محرمانه، 

فوق سری
top slicing

مالیات بر باالترین الیه درآمدی 
top soil

خاک سطحی 
top ten

ده مورد برتر، برترین های دهگانه
top-up

مابه التفاوت، مبلغ جبرانی 
torrential rain

باران سیل آسا
toss-up

شیر یا خط؛ شــیر یا خط کردن؛ شانس مساوی، 
احتمال پنجاه پنجاه

total
کل، کلی، ســر جمع، جمــع کل، حاصل جمع؛ 

کامل، محض
total asset

دارایی کل

total assets
کل دارایی، دارایی کل 

total asset turnover
حجم گردش دارایی کل، گردش دارایی کل

total correlation 
همبستگی تام، همبستگی کامل

total costs
سرجمع هزینه ها، جمع هزینه ها، هزینه کل

total design method 
روش طرح کامل 

total disability = total disable-
ment

از کار افتادگی کامل، از کار افتادگی کلی
total equity

کل سرمایه ســهام داران؛ کل ارزش خالص، کل 
ارزش ویژه، کل ارزش دارایی

total factor productivity
بهره وری کل عوامل تولید 

total farm expenses
کل مخارج مزرعه 

total income 
درآمد کل، کل درآمد، سرجمع درآمد

totalitarian
خودکامه، اســتبدادی؛ تک حزبــی؛ تمامیت خواه، 

توتالیتر، مطلق خواه، تمام خواه
totalitarianism

حکومت مطلقه، تمامیت خواهی، حاکمیت استبداد، 
مطلق خواهی، استبدادخواهی

totalitarianist
تمامیت خواه، خودکامه، مستبد، استبدادگرا، مطلق 

خواه
totality 

تمامیت، کلیت، جامعیت؛ سرجمع، تمام؛ جمع کل، 
مبلغ کل ]در جمع[

total liabilities
بدهی کل، جمع بدهی؛ کل تعهدات
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total loss
خسارت کلی؛ کل خسارت؛ سرجمع خسارات ]در 

جمع[
total loss insurance

بیمه خسارت کامل
totally
کاًل، کاماًل، بالکل، یکسره، جمعًا، به تمامی، تمامًا
total man 

انسان کامل، انسان جامع 
total participation 

مشارکت تام، مشارکت کامل، مشارکت تامه
total price

بهای کلی 
total quality control

نظارت جامع کیفی، کنترل جامع کیفیت 
total quality management (TQM)

مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر
total revenue 

درآمد کل، کل عایدی
total sales

کل فروش، فروش کل
total share capital

کل سرمایه سهمی 
total sum of squares 

مجموع کل مربعات 
total unemployment 

بیکاری کامل 
total utility 

مطلوبیت تام، سودمندی کلی، مطلوبیت کلی
total variable cost

کل هزینه متغیر 
totem

نماد، مظهر، توتم
to the order of

به حواله کرِد

touch-and-go
نامعلوم؛ معلوم نبودن، مشخص نبودن

touch signature
اثر انگشت

tour 
ســفر تفریحی، گشت، گردش، سیاحت، تور؛ سفر 

دوره ای؛ گردش کردن، سیاحت کردن
tourism

گردشگری، جهانگردی، توریسم، سیاحت
tourism agencies

آژانس های گردشگری
tourism appeals = tourism at-
tractions

جاذبه های گردشگری، جاذبه های توریستی
tourism attractions 

جاذبه های گردشگری، جاذبه های توریستی 
tourism cooperatives

تعاونی های گردشگری 
tourism destinations = tourist 
sites

مقاصد گردشگری، مکان های گردشگری، مناطق 
گردشگری، مکان های توریستی

tourism income
درآمــد گردشــگری، درآمد حاصــل از صنعت 

گردشگری
tourism industry

صنعت گردشگری
tourism planning

برنامه ریزی گردشگری
tourism profitability

سودآوری گردشگری 
touris sites

مکان های گردشگری، مناطق گردشگری، مقاصد 
گردشگری

tourist
گردشگر، سیاح، جهانگرد، توریست
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tourist attraction
جذب گردشگر 

tourist card
کارت گردشگری

tourist centers
مراکز گردشگری، مراکز توریستی، مراکز سیاحتی
tourist class

قسمت درجه دو ]در هواپیما و کشتی[
tourist facilities

امکانات گردشگری، تسهیالت گردشگری
tourist-receiving countries 

کشورهای گردشگرپذیر 
tourist-sending countries 

کشورهای گردشگرفرست
tourist sites 

مکان هــای گردشــگری، مناطــق توریســتی، 
محل های سیاحتی، مراکز سیاحتی

tourist trap
تله توریست ها، تله گردشگران

tour operator
مجری تور، شرکت مسافرتی، آژانس گردشگری؛ 

تورگردان، آژانس مسافرتی
tout

دالل؛ گران تر از بهای اصلی فروختن؛ راه اندازی 
کسب و کار 

town
شــهر، شهر کوچک؛ شــهری؛ اهالی شهر، مردم 

شهر
town and country

شهر و روستا
town center 

مرکز شهر 
town check

چک محلی 
town clerk

رییس هیأت امنای شهرداری؛ منشی شهرداری؛ 
کارمند ثبت احوال 

town council
شورای شهر، انجمن شهر 

town councillor
عضو انجمن شهر، عضو شورای شهر 

town hall
تاالر انجمن شهر، ســاختمان شهرداری، عمارت 

شهرداری 
town planner
متخصص برنامه ریزی شهری، برنامه ریز شهری

town planning = urban planning
شهرسازی، برنامه ریزی شهری 

townscape
منظره شهر، دورنمای شهر 

townsfolk 
اهالی شهر، شهری جماعت، مردم شهر، شهری ها، 

جماعت شهرنشین
township

شــهر کوچک، شهرک، شهرســتان؛ مردم شهر، 
سکنه شهر

township development coopera-
tive

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
township governor

فرماندار
townsman

شهرنشــین، شهری، اهل شــهر؛ اهالی شهر ]در 
جمع[

townspeople
شهرنشینان، اهالی شهر، مردم شهر، سکنه شهر

toxic assets
دارایی های مسموم، دارایی های پر مخاطره

traceability
قابلیت پی گیری؛ قابلیت رهگیری، قابلیت ردیابی



976  traceable

traceable
قابل پی گیری؛ قابل استناد، قابل رهگیری، قابل 

ردیابی
tracing = tracking

ردیابی، پی گیری، رهگیری، ردگیری
track
رد )پا(، اثر، مسیر، خط سیر؛ ردیابی، دنبال کردن
tracking stock

سهام ردیاب، سهام همبسته
track record

سابقه، پیشینه، سابقه کار، عملکرد گذشته، سوابق؛ 
آمار اقدامات موفقیت آمیز

tradability of shares
قابلیت معامله سهام، قابلیت خرید و فروش سهام
tradable

قابل معامله، معامله کردنی، قابل خرید و فروش، 
قابل داد و ستد

tradable shares = tradable stocks
سهام قابل معامله، سهام قابل خرید و فروش

trade
تجارت، مبادله؛ معامله، کاسبی، تجاری، تجارتی، 
بازرگانی؛ حرفه، صنف، صنفی؛ تجارت کردن، 
داد و ستد کردن، معامله کردن، کاسبی کردن؛ 

خرید و فروش، داد و ستد
trade acumen = business acumen 

شم تجاری
trade agreement

موافقت نامه تجاری، قرارداد کار
trade allowance

حق العمل، داللی، کمیسیون 
trade association

اتحادیه صنفی، انجمن صنفی، تشکل صنفی 
trade associations

انجمن های صنفی؛ تشکل های تجاری 
trade at loss
در معامله ضرر کردن، ضرر کردن، متضرر شدن

trade at profit
در معامله سود کردن، سود کردن، سود بردن

trade balance
موازنه تجاری، موازنه بازرگانی، تراز تجاری، تراز 

بازرگانی 
trade bank

بانک تجاری، بانک بازرگانی
trade barriers

موانع تجاری، موانع تجارت 
trade bill = trade draft

برات تجاری 
trade board
هیأت تجاری، کمیسیون تجاری، هیأت بازرگانی
trade boom
جهش تجاری، جهش اقتصادی، پیشرفت تجاری
trade chamber

اتاق اصناف
trade cooperative = commercial 
cooperative

شرکت تعاونی تجاری، شرکت تعاونی بازرگانی
trade courts

دادگاه صنفی، دادگاه اصناف 
trade credit

اعتبار تجاری 
trade crisis

بحران تجاری 
trade custom

عرف بازرگانی 
trade cycle

دور تجاری، دوره تجاری
trade cycles = business cycles

دوره های تجاری
trade deficit

کســری بازرگانی، کسری تجاری، کسری موازنه 
تجاری 
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trade depression
رکود تجاری 

trade description
اوصاف مال التجاره 

trade development act
قانون توسعه تجارت 

Trade Development Organiza-
tion

سازمان توسعه تجارت 
trade discount = trade allowance

تخفیف تجاری 
trade disputes

منازعات تجاری؛ اختالفات کارگری، مناقشــات 
کاری 

trade diversion
انحراف تجاری 

trade down = trading down
تبدیل به اضعف کردن ؛ کاهش قیمت؛ قیمت را 

کاهش دادن؛ فروش پایین تر از قیمت
trade embargo = trade sanction

تحریم تجاری 
trade fair

نمایشگاه کاالهای تجاری، بازار مکاره؛ نمایشگاه 
تجاری، نمایشگاه بازرگانی

trade gap
کسری تجارت خارجی، کسری موازنه بازرگانی 

trade guild
اتحادیه صنفی؛ اتحادیه کارگری 

trade-in
تاخت کاالهای نو و کهنه؛ کاالی تعویضی، مبادله 

یا معاوضه کهنه با نو، تاخت زدن
trade income tax

مالیات صنفی 
trade-in value

ارزش معاوضه 

trade investment
سرمایه گذاری تجاری 

trade journals
دفاتر روزنامه تجاری 

trade mark = brand
عالمــت تجاری، نشــان تجــاری، آرم تجاری، 

عالمت بازرگانی
trade mentality 
روحیه سوداگری، تفکر تجاری، ذهنیت تجاری 

trade mission
هیأت بازرگانی، هیأت تجاری؛ مأموریت تجاری

trade name
نام تجاری، نام بازرگانی

trade negotiations
مذاکرات تجاری 

trade-off
معاوضه، مبادله، بده و بستان، تاخت زدن؛ موازنه؛ 

مصالحه، تناسب، توازن
trade paper

نشریه صنفی؛ اوراق بازارگانی، اسناد تجاری ]در 
جمع[

trade partner
شریک تجاری، طرف معامله 

trade permit = business licence
پروانه کسب، جواز کسب

trade policy
سیاست تجاری، خط مشی تجاری 

trade practices act
قانون عملیات تجاری 

trade press 
مطبوعات تجاری، نشریات بازرگانی 

trade price
قیمت  تجــاری،  قیمت  عمده فروشــی،  بهــای 

عمده فروشی
Trade Promotion Organization 
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(TPO)
سازمان گسترش بازرگانی، سازمان توسعه تجارت
trade protection society

انجمن حمایت بازارگانی 
trade reference

معرف صنفی 
trade register

دفتــر ثبت بازرگانی، دفتر ثبت تجاری، اداره ثبت 
شرکت ها

trade-related aspects
ابعاد تجاری، جنبه های تجاری؛ جنبه های صنفی
trade-related intellectual prop-
erty rights

حقوق مالکیت معنوی تجاری 
trade relations 

روابط تجاری، روابط بازرگانی؛ روابط صنفی
trade representative

نماینده بازرگانی
trade restriction

تحدید ورود کاالهای خارجی 
trader = merchant

تاجر، بازرگان، سوداگر
trade sanction

تحریم تجاری 
trade secrets

اسرار حرفه ای، فوت و فن کار 
tradesfolk

کســبه، جماعت تاجــر، تاجر جماعت، کاســب 
جماعت

tradesman
کاسب، تاجر، بازرگان؛ مغازه دار، اهل کسب؛ تجار، 

کسبه ]در جمع[
tradesmen

کسبه، کاسب جماعت؛ تجار
tradespeople = tradesmen

کسبه، کاسب جماعت؛ اهالی کسب و کار، تجار
trade tests 

آزمون های شغلی 
trade union dues

حق عضویت در اتحادیه صنفی 
trade union executive

هیــأت اجرایــی اتحادیه صنفی، هیــأت اجرایی 
اتحادیه کارگری 

trade unionist
عضو اتحادیه صنفی، عضو اتحادیه کارگری 

trade-unionist
عضو اتحادیه، صنفی؛ طرفدار اتحادیه کارگری 

trade unions
تجاری؛  اتحادیه هــای  صنفــی،  اتحادیه هــای 

اتحادیه های کارگری ]بریتانیا[
Trade Unions Congress (TUC)

مجمع اتحادیه های کارگری ]بریتانیا[
trade up = trading up

تبدیل به احســن کردن؛ گران فروشــی کردن، 
فروش باالتر از قیمت

trading account
حساب دخل و خرج، حساب خرید و فروش 

trading center
مرکز بازرگانــی، مرکز تجاری؛ مراکز تجاری ]در 

جمع[
trading certificate

جواز کسب، پروانه کسب
trading company

شرکت تجاری، شرکت بازرگانی
trading cooperative

تعاونی تجاری 
trading difference

تفاوت معامله 
trading dues

عوارض کسب
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trading estate
شهرک تجاری؛ منطقه تجاری

trading house
تجارت خانه، شرکت بازرگانی 

trading limits
حدود تغییرات قیمت 

trading organizations
سازمان های تجاری، تشکل های تجاری 

trading partner
طرف معامله، طرف تجارت، شریک تجاری 

trading post
مرکز معامالت ]در نواحی توســعه نیافته[، محل 

خرید و فروش 
trading profit = gross profit

سود ناویژه 
trading-stamp

تمبر تخفیف ]در فروشگاه ها[، کوپن تخفیف، بن 
تخفیف 

trading station
ایستگاه بازرگانی، مرکز تجارت

trading surplus
ســود مازاد حاصل از معامالت؛ مازادهای تجاری 

]در جمع[
tradition

سنت، رسم، عرف؛ روایت، حدیث؛ آداب و رسوم، 
احادیث ]در جمع[

traditional
سنتی، مرســوم؛ قدیمی، دیرین، دیرباز؛ مبتنی بر 

سنت 
traditional agriculture

کشاورزی سنتی 
traditional barriers 

موانع سنتی 
traditional business

کسب و کار سنتی 

traditional collective production 
system

نظام سنتی تولید جمعی 
traditional commodities

محصوالت یا کاالهای سنتی 
traditional community = tradi-
tional society

جامعه سنتی 
traditional cooperatives

تعاونی های سنتی 
traditional crops

محصوالت )زراعی( سنتی 
traditional culture

فرهنگ سنتی، فرهنگ عرفی
traditional economy 

اقتصاد سنتی 
traditional elite 

نخبگان سنتی 
traditional enterprise

بنگاه اقتصادی سنتی 
traditional export 

صادرات سنتی؛ صادر کردن به شیوه سنتی
traditional family farms 

مزارع خانوادگی سنتی
traditional fields
زمینه های سنتی، حوزه های سنتی؛ مزارع سنتی 
traditional incentives 

مشوق های سنتی
traditional industries 

صنایع سنتی 
traditional informal cooperatives

تعاونی های غیر رسمی سنتی 
traditional institutions 

نهادهای سنتی 
traditionalism
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سنت گرایی، سنت پرستی 
traditionalist

سنت گرا، سنت پرست، عرف گرا
traditional knowledge 

دانش سنتی 
traditional labor unions 

اتحادیه های کارگری سنتی
traditional leader 

رهبر سنتی
traditionally

به طور سنتی؛ از دیرباز، از قدیم االیام
traditional managers 

مدیران سنتی
traditional mutual aids

متقابل سنتی،  همیاری های ســنتی، کمک های 
یاریگری های سنتی 

traditional-oriented 
سنت گرا

traditional ownership
مالکیت سنتی 

traditional production factors 
عوامل تولید سنتی

traditional roles 
نقش های سنتی 

traditional sectors
بخش های سنتی

traditional society
جامعه سنتی 

traditional system of cultivation
نظام سنتی کشت و کار، نظام بهره برداری سنتی 
traditional values

ارزش های سنتی 
traditional worker = traditional 
laborer 

کارگر سنتی

tradition-directed economy
اقتصاد سنت گرا 

tradition of cooperation
سنت تعاون، سنت همکاری، رسم یاریگری، رسم 

تعاون
traffic

رفت و آمد، آمد و شــد، ایــاب و ذهاب، عبور و 
مرور، حمل و نقل، تردد، ترافیک؛ داد و ســتد، 

سوداگری؛ قاچاق؛ قاچاق کردن
traffic department

اداره حمل و نقل، قسمت باربری 
traffic in votes

تقلب در انتخابات، خرید و فروش رأی 
trafficker

سوداگر، قاچاق چی
trafficking
قاچاق؛ قاچاق کردن؛ خرید و فروش غیر قانونی

trail
رد، اثر، نشــانه؛ کوره راه، راه مال رو؛ دنبال کردن، 
پی گرفتن، تعقیب کردن؛ با خود کشیدن، یدک 

کشیدن
trailer

تریلــر، تریلــی؛ واگــن یــدک؛ کاراوان، خودرو 
یدک کش؛ یدک کش، بارکش؛ ترک بند

trails
راه های مال رو، مسیرهای مال رو

train
قطار، تــرن؛ تربیت کردن، تعلیم کــردن، تعلیم 

دادن؛ آموزش دیدن، تعلیم دیدن
trainable

تربیت پذیر، تعلیم پذیر 
trained

دوره دیــده، آموزش دیده، تعلیم دیده؛ دســت آموز 
]حیوان[؛ تربیت شده

trained members
اعضای آموزش دیده، اعضای دوره دیده
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trained personnel
کادر متخصص، نیروهای آموزش دیده؛ نیروهای 

متخصص، کارکنان دوره دیده
trained worker 

کارگر آموزش دیده، کارگر دوره دیده 
trainee

کارآموز، فرد تحت آموزش 
trainer

مربی، آموزشــگر، آموزش دهنده، تربیت کننده؛ 
کفش ورزشی ]در جمع[

trainer training
تربیت مربی، تربیت آموزشگر

training
آموزش، مهارت آموزی، آموزش عملی، کارآموزی، 

آموزش مهارت
training and education

آموزش های عملی و نظری؛ کارآموزی و آموزش، 
تعلیم و مهارت آموزی

training and visit approach
رهیافت آموزش و دیدار، رویکرد آموزش و مالقات
training building

ساختمان آموزشی 
training center

مرکز آموزش، آموزشگاه، مرکز کارآموزی، مرکز 
مهارت آموزی

training course
دوره کارآمــوزی، دوره آموزش، دوره آموزشــی، 

دوره مهارت آموزی
training department

اداره آموزش، اداره کارآموزی
training directors

مدیران آموزشی 
training facilities

مراکز  آموزشی؛  تأسیســات  آموزشــی،  امکانات 
آموزشی؛ مراکز کارآموزی 

training flexibility

انعطاف پذیری آموزشی
training funds

وجوه آموزشی، اعتبارات آموزشی 
training manual

راهنمای آموزشی، کتاب مبانی کارآموزی 
training on the job

آموزش در محل کار، آموزش حین کار
training plan = training scheme 

طرح آموزشی، طرح کارآموزی
training program

برنامه کارآموزی، برنامه آموزشی 
training scheme
طرح آموزشی، طرح کارآموزی، طرح مهارت آموزی
training school

آموزشگاه، دانش سرا
training service cooperative

تعاونی خدمات آموزشی
training staff 

کادر آموزشــی، نیروهــای آموزشــی، کارکنان 
آموزشی؛ ستاد آموزش

training workshop
کارگاه آموزشی

train of events
سلسله حوادث، زنجیره وقایع

trait
ویژگی، صفت، خصیصه، مشــخصه، خصوصیت، 

خصلت
traitor

خائن، خیانت کار، وطن فروش
trajectory

خط سیر، مسیر
tranche

قسمت، بخش، دایره؛ گروه، دسته؛ قطعه، برش
transacting activities

فعالیت های معامالتی، فعالیت های داد و ستدی
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transacting parties
متعاملین، طرفین معامله

transaction
معامله، داد و ســتد؛ مراوده؛ تراکنش ]علوم رایانه 
و حســابداری[، تعامل صنفی و تجاری؛ رویداد 
مالی؛ مذاکرات، مباحث؛ خالصه مذاکرات ]در 

جلسات[
transactional

معامالتی؛ مبادالتی، مراوده ای، تبادلی، مبادله ای؛ 
تراکنشی

transactional analysis
تحلیل مراوده ای؛ تحلیل حرفه ای قرارداد

transactional attorney
وکیل متخصص در امور قرارداد

transactional leader
رهبر تعامل گرا، رهبر تبادل گرا، رهبر مراوده ای

transactional leadership 
رهبری  تبادل گــرا،  رهبری  تعامل گــرا،  رهبری 

مراوده ای
transaction approach

رویکــرد معامالتی، نگرش داد و ســتدی؛ روش 
معامله

transaction cost
هزینه معامله 

transaction loan
وام معامالتی 

transactions
معامالت، عملیات تجاری، داد و ستد

transactions tax
مالیات بر معامالت، مالیات معامالتی

transaction velocity
سرعت داد و ستد؛ سرعت تراکنش، سرعت معامله
transactor shares

سهام معامله کنندگان
transborder = trans-border

برون مرزی، فرامرزی

transcedecne
استعال، تعالی؛ برتری، تفوق

transcendental
اســتعالیی؛ متعالیه؛ فراتر از تجربه، فوق طبیعی، 

مافوق تجربه
transcendentalism 

تعالی گرایی، استعالطلبی 
transcendentalist

تعالی گرا، استعالگرا، استعالطلب 
transcendental production func-
tion

تابع تولید غیر جبری، تابع تولید استعالیی
transcendental systems

نظام های استعالیی، روش های استعالیی
transcribe

رونویسی کردن، استنساخ )کردن(
transcript

کارنامه، ریز نمرات؛ رونوشت؛ نسخه 
transcription

رو نویسی، نسخه برداری، استنساخ
transdisciplinary 

فرارشته ای
transdisciplinary approach

رویکرد فرارشته ای
trans-economic 

فرا اقتصادی
transevaporation

تعریق و تبخیر ]گیاه شناسی[
transfer

انتقال، نقل و انتقال؛ احاله؛ واگذاری، تفویض؛ جا 
به جایی؛ واگذار کــردن، منتقل کردن، محول 

کردن، انتقال دادن
transferability

قابلیت انتقــال، قابلیت واگــذاری، انتقال پذیری 
]مالکیت و ...[
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transferable
انتقال پذیر، قابــل واگذاری، قابل انتقال )به غیر(؛ 

قابل معامله
transferable by endorsement

قابل انتقال با ظهرنویسی
transferable claim

بدهی قابل انتقال
transferable instrument

سند قابل معامله
transferable property

ملک قابــل انتقال، اموال قابل انتقال، ملک قابل 
واگذاری 

transferable right
حق قابل انتقال، حق قابل واگذاری

transferable securities
اوراق بهادار قابل انتقال، اوراق قرضه قابل معامله 
transferable shares = transfer-
able stocks

سهام قابل انتقال )به غیر(
transfer abstracts

خالصه انتقاالت
transfer account

حساب انتقاالت
transfer agent

کارگزار انتقال، عامل نقل و انتقال؛ مأمور انتقال؛ 
مأمور واگذاری

transfer book
دفتر انتقال، دفتر نقل و انتقاالت

transfer by cheque = transfer by 
check

انتقال به وسیله چک
transfer by endorsement
انتقال از طریق ظهرنویسی، انتقال با پشت نویسی
transfer certificate 

گواهی انتقال، مجوز انتقال

transfer cost
هزینه انتقال

transfer deed
سند انتقال

transfer duty
عوارض انتقال ]سهم و ...[

transfer earnings
عواید انتقالی 

transferee
منتقل الیه، انتقال گیرنده، متعامل

transferee of shares
گیرنده سهام انتقالی 

transference
انتقال، واگذاری، تفویض؛ نقل و انتقال

transfer entry
ثبت انتقاالت، ثبت های انتقالی ]در جمع[

transfer fee
هزینه انتقال، کارمزد انتقال؛ هزینه واگذاری 

transfer form
فرم انتقال، برگه انتقال

transfer income
درآمد انتقالی، درآمد بالعوض

transfer of assets
انتقال دارایی ها

transfer of businesses for pay-
ment

واگذاری امور پرداخت
transfer of cause

احاله دعوی به دادگاه دیگر )به علل قانونی(
transfer of funds

انتقال وجوه
transfer of holdings

انتقال دارایی 
transfer of know-how

انتقال دانش فنی
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transfer of knowledge 
انتقال دانش 

transfer of lease
انتقال اجاره نامه، انتقال مورد اجاره 

transfer of membership
واگذاری عضویت، انتقال عضویت

transfer of obligation
احاله مدنی 

transfer of ownership
انتقال مالکیت، واگذاری مالکیت

transfer of rights
واگذاری حقوق، انتقال حقــوق؛ واگذاری حق و 

حقوق
transfer of shares

انتقال سهام، واگذاری سهام 
transfer of shares and profits

انتقال یا واگذاری سود و سهام
transfer of technology 

انتقال فناوری 
transfer of the name

انتقال نام
transferor

انتقال دهنده، واگذار کننده، معامل
transfer or assign

واگذاری یا تفویض
transfer order

دستور انتقال
transferor of shares

واگذارنده سهام، انتقال دهنده سهام
transferred

منتقل شده، واگذار شــده، انتقال یافته، تفویض 
شده

transferred value
ارزش انتقالی 

transfer register office

دفتر ثبت انتقاالت، اداره ثبت انتقاالت
transfer scheme

طرح انتقال، طرح واگذاری 
transfer tax

مالیات انتقال، مالیات انتقالی 
transform

متحول سازی، زیر و رو کردن، تغییر ماهیت دادن، 
دگرگون کردن، تغییر شکل دادن

transformation
دگرگونی، تحول، اســتحاله؛ تبدیل، تغییر شکل؛ 
گشتار، دگردیسی؛ دگرگون سازی، متحول سازی
transformational force

نیروی تحول آفرین
transformational leader

رهبر تحول آفرین، رهبر تحول گرا
transformational leadership

رهبری تحول آفرین، رهبری تحول گرا
transformation function

تابع تبدیل
transformative

تحول آفرین، متحول ساز، دگرگون کننده
transformative changes

تغییرات تحول آفرین
transformer

ترانس، مبدل؛ ترانسفورماتور؛ مأمور انتقال؛ تغییر 
دهنده؛ تبدیل کننده

transformism
تحول گرایی

transformist
طرفدار تغییر و تحول، تحول گرا

transgenic cultivars
ارقام تراریخته

transgenic = genetically-manip-
ulated

تراریخته، دارای ژن های پیوندی، دستکاری شده 
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ژنتیکی
transgenic varieties 

واریته های تراریخته، گونه هــای تراریخته، ارقام 
تراریخته 

transgression
تجاوز، تخطی؛ تخلف؛ بزه، خطا؛ نقض

transgressor
تجاوزکار، متجاوز؛ متخلف، خطاکار، خاطی؛ قانون 

شکن
transhumance

رمه گردانی، کوچ فصلی
transient

گذرا، موقت، ناپایدار، ناماندگار؛ موقتی، گذری
transient state 

حالت گذرا، حالت موقت، وضعیت ناپایدار
transit
عبور، گذار، گذر؛ انتقال؛ عبوری، ترانزیتی؛ ترانزیت
transit camp

اردوگاه موقت پناهندگان
transition 

گذار، عبور، گذر، انتقــال؛ در حال گذار ]با حرف 
اضافه in در ابتدا[

transitional
انتقالی، موقت؛ بینابینی؛ موقتی

transitional government
دولت انتقالی، حکومت انتقالی

transitional period = transition 
period

دوره انتقالی، دوره گذار، دوره گذر
transitional phase 

مرحله گذار، مرحله انتقالی، مرحله گذر 
transitional provisions

شــرایط حاکــم بــر دوران گذار، نحــوه اجرای 
سیاست ها در دوران گذار

transitional relief

معافیت )مالیاتی( موقت
transitional settlement

سکونتگاه موقت
transitional society

جامعه درحال گذار
transition costs

هزینه های گذار، هزینه های دوران انتقال
transition management

مدیریت دوران گذار
transition period

دوران گذر، دوره انتقال، دوره تحول
transition task force 

کارگروه انتقال
transit manifest

اظهارنامه ترانزیت کاال
transitory

گذرا، انتقالی، موقتی، موقت، زودگذر، ناپایدار
transitory income 

درآمد موقتی
transitory volatility 

نوسان زودگذر
transit trade = entrepot trade

تجارت عبوری
translation

برگردان، تبدیل، انتقال؛ ترجمه 
translocation 

جا به جایی
transmigration 

مهاجرت، کوچ، هجرت؛ تناسخ 
transmissible rights

حقوق قابل انتقال
transmission

نشر، پخش، انتشار، انتقال، ارجاع، سرایت
transmission of file

ارجاع پرونده
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transmission of shares
انتقال سهام

transmit 
انتقال دادن، منتقل کردن، ارسال کردن

transmutation
قلب ماهیــت، اســتحاله، تغییر شــکل، تبدیل؛ 

دگردیسی
transnational

فراملی، فراملیتی، چند ملیتی
transnational company

شرکت فراملیتی
transnational corporations

شرکت های )سهامی( فراملیتی
transnationalism 

فراملی گرایی
transnationalist 

فراملی گرا
transnational mobility

تحرک فراملیتی، جا به جایی در خارج از مرزهای 
ملی

transnational network 
شبکه فراملی، شبکه فرا ملیتی

transparency
شفافیت، صراحت، روشنی، وضوح

transparent
واضح، شفاف؛ نورگذر؛ عاری از ابهام، صریح، رک 

و بی پرده، قابل فهم
transparent performance

عملکرد شفاف
transparent policies

سیاست های شفاف و عاری از ابهام
transpiration

تعریق و تعرق ]گیاه شناسی[
transplant

کاشــتن، غرس کردن؛ تغییر دادن محل کارخانه؛ 

جا به جا کردن، انتقال دادن؛ پیوند زدن
transplantation

نشا، نشاکاری؛ غرس درخت؛ غرس اشجار؛ پیوند؛ 
جا به جایی، انتقال

transplant factory
کارخانه احداث شده توسط شرکت خارجی

transplant production abroad
انتقال دادن محل تولید به کشور دیگر

transport
حمل، حمل و نقل، ترابری، حمل بار؛ حمل کردن؛ 
نقل و انتقال دادن، جا به جا کردن؛ وسیله نقلیه
transportability 

قابلیت حمل و نقل، قابلیت جا به جایی
transportable
قابل حمل )و نقل(، قابل انتقال، قابل جا به جایی
transport agency

بنــگاه حمل و نقــل، باربری، شــرکت باربری، 
مؤسسه حمل بار

transport agent
مأمور حمل و نقل

transport animals
حیوانات بارکش

transportation
حمل و نقل، ترابری؛ جا به جایی، ایاب و ذهاب

transportation by land
حمل و نقل زمینی

transportation cooperative
تعاونی حمل و نقل

transportation cost
هزینه حمل و نقل، هزینه ایاب و ذهاب

transportation network
شبکه حمل و نقل

transportation system
شــبکه حمل و نقل، نظام حمل و نقل، سیســتم 

حمل و نقل
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transport business
تصدی به حمل و نقل، کار حمل و نقل

transport café
قهوه خانه بین راهی

transport charge
کرایه، کرایه حمل و نقل، کرایه بار، هزینه حمل 

بار، هزینه حمل
transport company

شرکت حمل و نقل، شرکت باربری
transport contract

قرارداد حمل، قرارداد حمل بار
transport costs

هزینه حمل، هزینه حمل بار
transport documents

اسناد و مدارک حمل بار
transporter’s

شرکت باربری، شرکت حمل و نقل
transport facilities 

امکانات حمل و نقل، تسهیالت حمل و نقل
transport hub

مرکز عمده حمل و نقل، قطب حمل و نقل
transport insurance

بیمه حمل و نقل، بیمه باربری
transport management

مدیریت حمل و نقل، تصدی حمل و نقل
transport means 

وسایل حمل و نقل، وسایل نقلیه، وسایط نقلیه
transport operator

متصدی حمل و نقل، مؤسسه حمل و نقل، مجری 
امور حمل و نقل

transport service cooperatives
تعاونی هــای خدمات حمل و نقــل، تعاونی های 

باربری 
transport services

خدمات حمل و نقــل، خدمات حمل بار، خدمات 

باربری
transposition

جا به جایی، انتقال
transshipment = trans-shipment

تغییر وســیله نقلیه، انتقال محموله از وسیله ای به 
وســیله دیگر، حمل و نقل ترکیبی؛ جا به جایی 

از یک کشتی به کشتی دیگر
trash 

آشغال، زباله، خاکروبه؛ بنجل، به درد نخور؛ خورد 
و خمیر کردن

trashcan = trash can 
ظرف آشغال، آشغال دونی، سبد آشغال

travel
ســفر، مسافرت، سیاحت؛ ســفر کردن، مسافرت 

کردن؛ پیمودن، طی کردن
travel allowance and expense

هزینه سفر و حق مأموریت
travel and entertainment card

کارت سفر و تفریح
travel card

کارت )اعتباری( مسافرتی
traveler agency

آژانس مسافرتی، آژانس توریستی
traveler trader

بازرگان سیار، تاجر سیار
traveler = traveller

مسافر، سیاح؛ ویزیتور، نماینده فروش
travel expense report (TER)

گزارش هزینه سفر
travel expenses

هزینه سفر، مخارج سفر
traveling agent

نماینده سیار؛ نماینده تجاری )سیار(
traveling allowance

فوق العاده مسافرت، فوق العاده سفر، حق سفر
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traveling post-office
دفتر پست سیار، پست خانه سیار 

traveling = travelling
سیار، در حال تردد؛ دوره گرد؛ مسافرتی، تجاری

travel insurance
بیمه مســافرت، بیمــه مســافرتی، بیمه حوادث 

مسافرتی
traveller’s cheque

چک مسافرتی، تراولر چک، تراول چک
travelling salesman

دوره گرد، دستفروش، پیله ور
travels and tours cooperatives

تعاونی های گردشگری و مسافرتی
tray

سینی، طبق، سبد
tread on

حق را نادیده گرفتن، حق را پایمال کردن
treason

خیانت ]سیاسی[
treasurer

خزانه دار، صندوق دار
treasury

خزانه؛ گنجینه؛ بیت المال
Treasury

وزارت دارایی ]بریتانیا؛ بــا حرف اضافه the در 
ابتدا[

treasury bill
سند خزانه کوتاه مدت، ســند قرضه؛ اسناد خزانه 

]در جمع[
treasury bond
سند خزانه درازمدت؛ اوراق قرضه خزانه ]در جمع[
Treasury Department

وزارت دارایی؛ اداره دارایی
treasury-general

خزانه داری کل

treasury notes
اسناد بدهی خزانه

treasury officer
ذی حساب، عامل خزانه

treasury shares
سهام خزانه

treat
رفتار کــردن، برخورد کردن؛ مداوا کردن، معالجه 
کردن، عالج کردن؛ مطرح کردن؛ تیمار کردن
treating
رأی خریدن، جمع آوری آرا )با رشوه و امثال آن(

treatment
عــالج، درمان، مــداوا؛ رفتار، برخورد، ســلوک؛ 

معامله؛ تیمار
treaty

معاهده، پیمان نامه، عهدنامه
treaty of alliance

پیمان اتحاد، عهدنامه مودت
treaty of commerce
معاهده تجارت، پیمان بازرگانی، معاهده بازرگانی
treaty of fraternity

عهد)نامه( اخوت، عقد اخوت
treaty of friendship

عهد)نامه( مودت، عقد مودت
tree line

مرز جنگل، مرز رویش درخت
tree-lined

مشجر، درخت کاری شده
tree plantation

درخت کاری، غرس درخت، کاشت درخت
tremendous

عظیم، شدید، بســیار زیاد، بسیار سنگین؛ سرسام 
آور، تکان دهنده؛ فوق العاده، محشر، عالی

trend
روند، گرایش، جهت
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trend analysis
تحلیل روند، روندیابی، روندکاوی

trend impact
تأثیر روند، تأثیر بر روند

trend impact analysis (TIA)
تحلیل تأثیر روند، تحلیل تأثیر بر روند 

trend-setter 
بدعت گذار، رواج دهنده، مدساز، بدعت آفرین

trend-setting
بدعت گذاری، بدعت آفرینی

trend study 
مطالعه روند، روندپژوهی؛ روندشناسی

trespass 
تجاوز، تعدی؛ تخلف؛ ورود غیر قانونی

trespasser
متجــاوز، متخلف، حریم شــکن، متجاوز ]به حق 

مالکیت[
trial

آزمایش، آزمایشی؛ محاکمه؛ دادرسی
trial and error

آزمون و خطا، سعی و خطا
trial and error learning

یادگیری از طریق آزمون و خطا
trial balance

تراز آزمایشی
trial court

دادگاه بدوی، دادگاه نخستین
trial hearing

جلسه دادرسی، جلسه محاکمه
trial order

سفارش نمونه
trial run

آزمایــش اولیه، آزمایــش مقدماتــی؛ راه اندازی 
آزمایشی؛ پیش راه اندازی

triangular

مثلث، سه جانبه، سه ضلعی
triangular trade

تجارت سه جانبه
triangular transaction = tripar-
tite transaction

معامله سه جانبه
triangulation

مثلث بندی، مثلث سازی، سه وجه سازی؛ مشارکت 
سه جانبه، ایجاد مشارکت سه جانبه

triannual 
سالی سه بار، سه بار در سال

triarchy
سه بخشی

tribal
عشــایری،  طایفه ای،  طوایفی،  قبایلی،  قبیله ای، 

ایلیاتی؛ ایلی، عشیره ای، قبیله ای، طایفه ای
tribal chief 

رییس قبیله، رییس طایفه
tribal cohesion 

به هم پیوستگی قبیله ای، وحدت طایفه ای
tribal community

جامعه عشایری، جامعه طوایفی، جامعه قبایلی
tribal cooperative = nomadic 
cooperative

تعاونی عشایری
tribal cooperatives

تعاونی های قبایلی، تعاونی های عشایری
tribal council

شورای عشایری، شورای قبیله ای، شورای ایلی
tribal family 

خانواده عشایری، خانواده قبیله ای
tribal household 

خانوار عشایری، خانوار ایلیاتی
tribalism

قبیله ای، رفتــار طایفه ای،  عشــیره گرایی، نظام 
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قبیله گرایی، ایل گرایی، طایفه گرایی
tribal justice

نظام قضاوت عشایری، نظام قضاوت قبیله ای
tribalogy 
tribal organization 
تشکیالت قبیله ای، تشکل عشایری، سازمان ایلی
tribal people cooperatives

تعاونی های عشایری 
tribal societies 

جوامع قبایلی، جوامع ایلی، جوامع عشایری
tribal structure 

ســاختار قبیله ای، ســاختار عشــیره ای، ساختار 
طایفه ای، ساختار ایلی

tribal unity 
وحدت قبیله ای، اتحاد عشیره ای، اتحاد طایفه ای
tribe

عشیره، ایل، قبیله، طایفه
tribes

عشایر، قبایل، طوایف، ایالت
tribesman

ایلیاتی؛ اهل قبیله، اهل طایفه یا عشیره
tribunal

محکمه قضایی، دیــوان محاکمات؛ دادگاه )امور 
ویژه(؛ محکمه )ویژه(

tributary
تابع، تابعه، فرعی، کمکی؛ شعبه، شاخه؛ خراج گذار، 

باج دهنده
tribute
تکریم، قدردانی؛ نشانه، عالمت؛ باج، خراج، جزیه
trick

کلک، حقــه، دوز و کلک، نــارو، نیرنگ؛ ترفند، 
شگرد، لِم، قلق

trickery
حقه، نارو، کلک؛ حیله گری، تقلب، دغل بازی

trickle down

ریزش به پایین 
trickle irrigation = drip irriga-
tion

آبیاری قطره ای
tricks of the trade

فوت و فن کار، شگردهای تجارت، شگرد کار، راه 
و رسم کار، فوت و فن کاسبی

tried model = tested model
الگوی آزمون شده، الگوی امتحان پس داده

tried = tested
امتحان شــده، آزمایش شــده، امتحان پس داده، 

مطمئن، قابل اعتماد
triennial

سه ساالنه، سه سال یک بار، سه ساله
triennial festival 

جشنواره سه ساالنه
triennial meeting

نشســت سه ســاالنه، جلســه سه ســال یک بار، 
گردهمایی سه ساالنه

trifling = trivial
ناچیز، جزئی، بی اهمیت، پیش پا افتاده

trigger
محرک، عامل، آغازگر؛ ماشه

trigger price
قیمت رهایی، بهای کمینه

trilateral 
سه جانبه، سه سویه، سه طرفه

trilateralism 
سه جانبه گرایی

tripartism
سه جانبه گرایی

tripartite
سه جانبه، سه طرفه، سه بخشی، سه گانه

tripartite alliance = triple alli-
ance
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اتحاد سه جانبه، ائتالف سه گانه
tripartite system

شبکه سه جانبه، نظام سه جانبه
triple

سه گانه، سه جانبه، سه طرفه، سه قسمتی؛ سه برابر، 
سه نسخه

triplicate
سه نســخه؛ سه نسخه ای؛ در ســه نسخه تنظیم 

کردن
trivial 
کم اهمیت، ناچیز، جزئی، کم مقدار؛ پیش پا افتاده

trivial affair
موضوع بی اهمیت، مقوله کم اهمیت

trivialization
کم اهمیت جلوه دادن، ناچیز جلوه دادن؛ تبدیل به 

امری عادی کردن، از اهمیت انداختن
troika 

هیأت سه نفره، گروه سه نفره، ترویکا
tropical

گرمسیری، حاره، استوایی
tropical zone

ناحیه گرمسیر، منطقه حاره
trouble 

مشکل، دردسر، زحمت، گرفتاری؛ اسباب زحمت، 
مایه دردســر؛ به دردسر انداختن، مصدع شدن، 

ایجاد زحمت کردن؛ مشکل شخصی
trouble buyer = champetor

شرخر 
troubled

پریشــان، مشــوش، مضطــرب؛ دچار دردســر؛ 
پرآشوب؛ پرمشقت؛ مسأله دار، مشکل دار، دچار 

مشکل
trouble-finding

عارضه یابی، مشکل یابی
trouble-free

راحت و بی دردســر، بدون گرفتــاری، عاری از 
مشکل

troublemaker = trouble-maker
دردسرآفرین، آدم شر؛ آشوب گر، اخالل گر

troubleshooter = trouble-shooter
َحَکم؛ مشکل گشا،  میانجی؛  عیب یاب؛  کارشناس 

گره گشا
troubleshooting

مشکل یابی، مســأله یابی، عیب یابی؛ رفع مشکل، 
مشکل گشایی، گره گشایی؛ عارضه یابی

troublesome
مشکل آفرین، مسأله ساز، پردردسر

trouble spot
کانون ناآرامی، کانون آشوب؛ منطقه آشوب زده

truck 
کامیون؛ واگن حمل بار، واگن باری؛ گاری دستی، 

چرخ دستی؛ مبادله کاال به کاال
truck farm

جالیز، مزرعه صیفی کاری 
truck farmer

صیفی کار، سبزی کار، باغ دار
truck farming

صیفی کاری، سبزی کاری، باغ داری
trucking = haulage

حمل و نقل جــاده ای، حمل و نقل کاال از طریق 
جاده

truck system
نظام دستمزد غیر نقدی، نظام پایاپا، نظام تحویل 

کاال به جای مزد، روش مبادله کاال به کاال
true

درســت، حقیقی، واقعی، راستین، صحیح؛ صادق؛ 
صادقانه؛ صدیق

true and fair
وضع درست و مناسب

true believers
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معتقدان راستین
true-blue

عضو وفادار ]حزب سیاسی[؛ وفادار، باوفا، صادق، 
صاف و صادق

true case
مصداق بارز، نمونه عینی، نمونه راستین

true copy
رونوشت مطابق با اصل، رونوشت مصدق

true-false 
درست ـ نادرست، صحیح ـ غلط

true interest
بهره حقیقی، بهره واقعی؛ عالقه واقعی

true life
واقعی، حقیقی، عینی

true owner
مالک واقعی

true to sample
مطابق با نمونه، عین نمونه

true to type
نمونه اعال، مظهر اعالی نوع خود، عالی ترین در 

نوع خود
truism

توضیح واضحات؛ امور بدیهی، بدیهیات
truncated distribution 

توزیع ناقص
truncation

میان بُر، کوتاه ســازی، تسریع؛ میان بر زدن، از سر 
و ته زدن

trust
امانت، ســپرده؛ اعتمــاد، توکل؛ تراســت ]گروه 

تجاری[، شرکت امانی، شرکت سرمایه گذاری
trust account

حساب امانی، حساب تولیت
trust and agency fund

صندوق وجوه امانی و نمایندگی

trust-based relationship
رابطه اعتمادآمیز، رابطه مبتنی بر اعتماد

trust business service
خدمات تجــاری امانی، خدمــات صنفی امانی، 

خدمات کسب و کار امانی 
trust busting

مبارزه با انحصارطلبی غیر قانونی تراست ها
trust company

شرکت امانی، تراست
trust contract

قرارداد امانی 
trust deed

سند امانی، سند تولیت، سند تودیع امانت
trust department

اداره امور امانی
trusted

معتمد، امین، مورد اعتماد، امانت دار، مورد وثوق
trusted name

شخص معتمد، خوش نام
trusted servant

مستخدم امین، مستخدم امانت دار؛ کارمند امین
trustee

امین، متولی، معتمد، امانت دار، مورد وثوق
trustee bank

بانک امین
trustee clause

شرط تولیت
trustee in bankruptcy

مأمور تصیفه امور ورشکستگی، مدیر تصفیه، امین 
تصفیه

trustees
امنا، معتمدین

trustee saving bank
بانک امانی پس انداز

trusteeship
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تولیت، تکفل، وکالت، قیمومیت
trusteeship council

شورای قیمومیت
trustful

اهل اعتمــاد و اطمینان، با حســن نیت؛ زودباور، 
خوش بین

trust fund
وجه امانی، وجه سپرده؛ صندوق امانات

trust funds
وجوه سپرده، وجوه امانی

trust-in-lending
وام با نرخ بهره منصفانه؛ وام غیر ربوی 

trust instrument
اساسنامه تولیت، وقف نامه

trust law
قانون فعالیت های امانی 

trust letter = trust receipt
رسید امانی، نامه امانی، قبض امانی

trust man
امین اموال، امین ترکه 

trust powers
اختیارات امانی

trust property
مال امانی، اموال امانی، مال امانتی 

trust receipt
رسید امانی، قبض امانی

trust regulations
مقررات مربوط به فعالیت هــای امانی، ضوابط و 

اصول فعالیت های امانی
trust services

خدمات امانی 
trust territory

سرزمین تحت قیمومیت )سازمان ملل(
trustworthiness

اعتماد پذیری، قابلیت اعتمــاد، قابلیت اطمینان؛ 

اعتبار
trustworthy
امین، رازدار، امانت دار؛ قابل اعتماد، معتبر، موثق

trustworthy cashier
صندوق دار امین، صندوق دار مورد وثوق 

try
سعی؛ آزمون؛ محاکمه؛ ســعی کردن، کوشیدن، 
تالش کــردن؛ امتحان کردن؛ محاکمه کردن؛ 

پرو کردن ]لباس[
try fortune
بخت خود را آزمودن، شانس خود را امتحان کردن
try-on
زمینه سنجی، محک زنی، سبک و سنگین کردن

try-out
آزمایش، امتحان، محک؛ آزمایش کردن، محک 

زدن، مورد آزمایش قراردادن، امتحان کردن
try over

تجربه کردن، آزمایش کردن
tsunami

سونامی، تالطم شدید، آشوب؛ آب لرزه؛ کن فیکون؛ 
زیر و رو شدن؛ از این رو به آن رو )شدن(

tube
لوله، تیوب، المپ

tube well
چاه حلقه ای، چاه لوله ای

tuition
آموزه

tuition fee
شهریه، حق التدریس

tunnel vision
نگرش تک بُعدی، دیدگاه محدود و بسته

turbulent environments
محیط های پر تالطم

turn about = turnabout
تغییر جهت، تغییر موضع، تغییر مســیر؛ چرخش، 
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تغییر اساسی
turn around = turnround

تغییر نظر، تغییر عقیده، تعیر موضع؛ سرعت عمل؛ 
زمان تخلیه و بارگیری مجدد

turncoat
فرصت طلب، عضو حزب باد، ابن الوقت

turn down 
رد کردن، نپذیرفتن، مخالفــت کردن، جواب رد 

دادن؛ کم کردن، پایین آوردن
turn for the better

تبدیل به احسن )کردن(
turning point = turning-point

نقطه عطف؛ نقطه برگشت
turn into

تبدیل کردن به، تبدیل شدن به
turn-key contract

قرارداد تحویل کلید، قرارداد تحویل )ســاختمان( 
به شــرط آماده بهره بــرداری؛ قــرارداد آماده 

بهره برداری
turn-key factory

کارخانه آماده بهره برداری
turn-key project

پروژه ای که از ابتدا تا انتها توســط پیمانکار انجام 
می شود

turn-key transaction
معامله آماده اجرا

turn-key = turnkey
آماده سکونت، کلیدخور، آماده بهره برداری، آماده 
تحویل ]ساختمان[، آماده کار ]دستگاه[؛ زندانبان
turn off

خاموش کردن؛ تعطیل کردن؛ قطع کردن
turn of the market

تفاوت خرید و فروش؛ چرخش بازار
turn on 

روشن کردن؛ راه انداختن

turnout
حضور به هم رساندن؛ میزان حضور در رأی گیری؛ 
تعداد شرکت کنندگان )در رأی گیری یا اجتماع(؛ 

تعطیل کارخانه )توسط کارفرما(
turnover

گردش مالی، حجم معامالت؛ میزان جا به جایی، 
نقل و انتقاالت؛ واگرد

turnover of staff
نرخ جایگزینــی کارکنان، میزان نقــل و انتقال 

نیروها
turnover on manpower

جا به جایی نیروها، انتقال کارکنان
turnover ratio

نســبت گردش مالی، ضریب حجــم معامالت؛ 
نسبت جا به جایی یا انتقال کارکنان

turnover tax
مالیات بر حجــم معامالت؛ مالیات واگرد، مالیات 

فروش
turn over to

ارجاع کردن، محول کردن
turnover velocity 

سرعت گردش معامالت )سهام(
turnpike theorem

قضیه دروازه
turn-round = turn around

تغییر اساسی، چرخش؛ جهش؛ بهبود؛ مدت انجام 
کار؛ مدت تخلیه و بارگیری، تخلیه و بارگیری

turn the tables
ابتکار عمل را به دست گرفتن، ورق را به نفع خود 

برگرداندن 
turn thumbs down

رأی منفــی دادن، مخالفت کــردن، رد کردن ]با 
پایین آوردن انگشت شست[

turn thumbs up
رأی مثبت دادن، موافقت کردن، پذیرفتن ]با باال 

آوردن انگشت شست[



 tying contract 995

turn to advance
مقرون به صرفه کردن؛ تبدیل به احسن کردن

tutelage
سرپرستی، قیمومیت؛ تعلیم و آموزش 

tutor
معلم خصوصی؛ قیم، ولی، سرپرست

tutorship
قیمومیت

Twelve Tables
الواح دوازده گانه

twice-yearly report 
گزارش شش ماهانه، گزارش سالی دوبار

twin town
خواهرشهر، شهر خواهرخوانده

two-bin system
روش دو انباری ]در انبارداری[

two-chamber system
نظام دو مجلسی

twofold
دو برابر، مضاعف، دوگانه

two-name paper
سند دو ضامنی

two-phase 
دو مرحله ای

two-price schemes
طرح های دو قیمتی 

two-sectoral model
الگوی دو بخشی

two-shift system 
نظام کار دو شیفتی، نظام کار دو نوبتی

two-sided
دوجانبه، دوسویه، دوطرفه، دوجنبه ای

two-stage 
دومرحله ای

two-stage sampling 

نمونه گیری دو مرحله ای
two-stage sampling 

نمونه گیری دو مرحله ای
two-starred bill

الیحه دو فوریتی
two-starred urgency

بــا قید دو فوریت، دارای قیــد دو فوریت ]الیحه 
و ...[

two-step 
دو مرحله ای

two-third majority
اکثریت دوسوم

two-tier board
شــورای مدیریت مبتنی بر نظام دوگانه )عرضه 

کاال و خدمات(
two-tier price system

نظــام دوگانه قیمت گذاری، نظام قیمت گذاری دو 
الیه ای

two-tier systems
نظام های دوگانه، نظام های دوالیه

two-valued variable
متغیر دو ارزشی

two-way 
دو سویه، دو طرفه

two-way communication 
ارتباط دوسویه، ارتباط دوجانبه

tycoon
غول اقتصادی، غول تجاری؛ سرمایه دار بزرگ؛ با 

نفوذ، متنفذ؛ قطب سیاسی
tying agreement

قرارداد الزام آور
tying arrangment

توافق نامه فروش مشروط کاال
tying contract

قرارداد مشــروط، قرارداد مقید؛ قرارداد با قیدهای 
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محدودکننده
tying of goods

فروش مشروط کاال
tying-up

انحصار سرمایه در بخش خاص
type

نوع، گونه، سنخ، جنس؛ تیپ، طور، ِقسم
type agreement

قرارداد تیپ، نمونه قرارداد
type of occupation 

نوع شغل، نوع حرفه
type of tenure

نوع تصدی، نوع مالکیت
typescript

نسخه ماشین شده، نسخه تایپ شده
types of competition 

انواع رقابت 
types of cooperative 

انواع تعاونی
types of groups 

انواع گروه ها، انواع گروه
types of ownership 

انواع مالکیت، اقسام مالکیت 
types of polls 

انواع نظرخواهی، اقسام نظرخواهی
typewriter

ماشین تحریر
typical

نوعی، نمونــه نوعی؛ معمولی، عادی؛ ســنخی، 
نمونه ای

typically
نوعًا، طبق معمول، طبق روال

typical specimen
مصادیق، نمونه نوعی

typical trend 
نگرش نوعی، روند نوعی 

typist
ماشین نویس، تایپیست

typological diversity
تنوع گونه شناسی

typology
نوع شناسی، گونه شناسی، سنخ شناسی، تیپ شناسی؛ 

دانش نوع شناسی



ubiquitous
همه جا حاضر، همه جا وافر ]چیزی که به وفور در 

همه جا یافت می شود[
ultimate
نهایی، غایی، آخرین؛ برترین، حد اعال، حد نهایی
ultimate authority

مرجع نهایی؛ اختیار نهایی؛ نهایت اختیار
ultimate beneficiaries = end us-
ers

بهره برداران نهایی
ultimate goal

هدف غایی، هدف نهایی
ultimate guarantee

ضمانت نهایی، تضمین نهایی
ultimatum

اتمام حجت، اولتیماتوم، اخطار نهایی، حرف آخر، 
آخرین فرصت

ultraconservation
محافظه کاری افراطی

ultraconservative

محافظه کار افراطی
ultrademocracy

مردم ساالری افراطی، فرادموکراسی
ultrademocratic

آزادی خواه افراطی، فرادموکراتیک
ultra-individualism

فردگرایی افراطی
ultraism

تندروی، افراط گرایی
ultraist

تندرو، افراط گرا
ultramodern

فرانوین، فرامدرن
ultramodernism

فرانوگرایی
ultramodernist

فرانوگرا
ultranationalism

ملی گرایی افراطی، ملی پرستی، ملت پرستی

U
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ultraradical
تنــدرو افراطی، رادیکال افراطی، فراافراطی، فوق 

افراطی
ultra vires

تجاوز از حدود اختیارات، فرا اختیاری
umbrella body

فراگیر، تشکیالت حمایتی، تشکیالت  تشکیالت 
نهاد پوشش  نهاد حمایت کننده،  پوشش دهنده، 

دهنده
umbrella contract = framework 
agreement

قرارداد مبنا
umbrella institution

نهاد فرا گیر، نهاد پوششی
umbrella organization

سازمان فراگیر، ســازمان پوشش دهنده، سازمان 
حمایتی

unabsorbed
جذب نشده

unaccountable
غیر پاسخگو، فعال مایشــا؛ تبیین ناپذیر، توجیه 

ناپذیر
unaccountably

بدون عذرموجه، بدون علت
unaccustomed

ناآشنا، عجیب و غریب، نامعمول
unachievable

نیافتنی، تحقق ناپذیر، حاصل ناشدنی، غیر  دست 
قابل دسترسی

unacknowledged
قدرنشناختن؛ قدرنشناخته؛ ناشناخته؛ از قلم افتاده، 
از یاد رفته؛ تأیید نشــده؛ مــورد بی مهری قرار 

گرفته
unacquainted

بیگانه، ناآشنا، بی اطالع
unadulterated

غیر تقلبی، دســتکاری نشــده، تحریف نشــده؛ 
خالص، بدون ناخالصی ]غذا[

unadvised
نسنجیده، حساب نشده، بدون مشورت

unaffected
تأثیــر ناپذیر، تأثیر نپذیرفته، متأثر نشــده، تحت 

تأثیر قرار نگرفته؛ بی تکلف، بی شائبه، بی ریا
unaffiliated

غیر وابسته، مستقل
unaided = unassisted

به تنهایی، بدون مساعدت دیگران؛ دست تنها
unallocated

تخصیص نیافته، تقسیم نشده، توزیع نشده
unallocated equity

سرمایه ســهمی غیر قابل تقسیم، سرمایه ذخیره 
غیر قابل تقسیم

unallocated reserves
ذخایر غیر قابل تقسیم

unallocated surplus
مازاد غیر قابل توزیع، مازاد غیر قابل تقسیم

unalloted shares
سهام تخصیص نیافته، سهام توزیع نشده

unalterable
تغییر ناپذیر، ثابت، الیتغیر ؛ راسخ

unaltered
بدون تغییر، دســت نخورده، ثابت؛ بدون تحریف، 

تحریف نشده
unambiguous

روشن، شفاف، واضح، صریح، بدون ابهام، عاری 
از ابهام

unambitious
کم توقع، قانع، بدون بلندپروازی

unamendable
اصالح ناپذیر

unamended bill
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الیحه قانونی بدون پیشنهاد اصالحی
unanimity

اتفــاق آرا، اجمــاع، اتفــاق نظر، وحــدت نظر، 
اتفاق کلمه، هم رأیی، وحدت کلمه

unanimity of opinions
اتفاق نظر، اجماع، اتفاق آرا

unanimous
متفق القول، هــم رأی، متفق، یک دل و یک زبان، 

مورد تأیید همه، باالتفاق
unanimous consent

رضایت همگانی، توافق عمومی
unanimously

به اتفاق آرا، باالتفاق، باالجماع
unanimous resolution

قطعنامه تصویبی به اتفاق آرا
unanimous vote

رأی به اتفاق آرا، رای باالتفاق، اجماع آرا
unannounced

سرزده، اعالم نشده، بدون اطالع قبلی
unanswerable

قطعی، محرز، بی چون و چرا؛ بدون پاســخ، غیر 
قابل پاسخ

unanswered
بدون جواب، بی پاسخ، بی جواب مانده، پاسخ داده 

نشده، بی پاسخ مانده
unanticipated

پیش بینی نشده، غیر منتظره، غیر مترقبه
unanticipated inflation

تورم پیش بینی نشده
unappealable

اســتیناف ناپذیر، غیر قابل اســتیناف، غیر قابل 
فرجام خواهی

unappreciated
قدر نشناخته، ارج ننهاده، مورد قدردانی واقع نشده
unappropriated

تخصیص نیافته، توزیع نشده
unarguable

بدون چون وچرا، مســلم، انــکار ناپذیر، غیر قابل 
بحث، محرز

unasked
مطرح نشده، عنوان نشده؛ دعوت نشده، سرزده

unassessed damages
خسارات برآورد نشده، زیان های تقویم نشده

unassisted
دســت تنها، یک تنه، به تنهایی، بــدون کمک و 

مساعدت دیگران
unattached

بدون وابستگی، مستقل، آزاد، غیر وابسته
unattainable = unachievable

دست نیافتنی، حاصل نشدنی، غیر قابل دسترسی، 
تحقق ناپذیر، نشدنی، ناشدنی

unattended
رسیدگی نشده؛ بدون مراقب، بدون همراه

unattested
تأیید نشده، گواهی نشده

unaudited
حسابرسی نشده، ممیزی نشده

unauthorized
غیر مجاز، بی اجازه؛ فضولی ]حقوق[؛ غیر قانونی، 

فاقد مجوز
unauthorized absence

غیبت غیر موجه، غیبت غیر مجاز
unauthorized contract

عقد فضولی، قرارداد غیر مجاز
unauthorized sale

بیع فضولی، فروش غیر مجاز
unavailability

نبود، فقدان، نایابی، موجــود نبودن؛ عدم امکان 
دسترسی

unavailable
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نایاب، ناموجــود؛ غیر قابل دسترســی، خارج از 
دسترس

unavailing
بیهوده، بی ثمر، عبث، بی حاصل

unavoidable
اجتناب ناپذیر، گریز ناپذیر، غیر قابل اجتناب

unavoidable costs
هزینه های اجتناب ناپذیر

unavoidable risk
مخاطره اجتناب ناپذیر، ریسک اجتناب ناپذیر

unaware
ناآگاه، بی اطالع، بی خبر، غافل، بی توجه

unawareness
ناآگاهی، غفلت، بی توجهی

unbalance
تعادل را بر هم زدن، نامتعادل ساختن

unbalanced
نامتعادل، نامتوازن؛ بی ثبات، فاقد تعادل یا توازن

unbalanced growth = uneven 
growth

رشد نامتوازن
unban

رفع ممنوعیت؛ رفع ممنوعیت کردن
unbanked

بدون پشتوانه مالی
unbanned

رفع ممنوعیت شده، آزاد شده
unbearable

طاقت فرسا، تحمل ناپذیر، غیر قابل تحمل
unbiased

بی غــرض، بی طــرف، بی نظــر؛ بی طرفانه، بی 
غرضانه، فاقد سوگیری

unbiased estimate
برآورد نااریب، برآورد بدون سوگیری

unbiased opinion

نظر بی طرفانه، عاری از غرض ورزی
unbinding

غیر الزام آور
unbounded

بی حد و مرز، بی حد و حصر، بی اندازه
unbranded

بدون مارک، بدون نشان تجاری، بدون برند، فاقد 
برند

unbreakable
غیر قابل نقض؛ نشکن

unbroken possession = perma-
nent possession

تصرف دائم
unbusinesslike

غیر حرفه ای، غیر اصولی، ناشیانه
uncalled capital

سرمایه پرداخت نشده
uncertain
نامطمئن، غیر قطعی، نامشخص، نامعلوم، مبهم

uncertainty
عــدم اطمینــان، عــدم قطعیــت، بالتکلیفی، 
نااطمینانــی، تردید؛ مــوارد نامعلــوم، عوامل 

نامشخص ]در جمع[
uncertainty avoidance

ابهام گریزی
uncertainty of future

تردید نســبت به آینده، عدم اطمینان نســبت به 
آینده، نامعلوم بودن آینده

uncertainty principle
اصل عدم قطعیت

unchallengeable
تردید ناپذیر، قطعی؛ چالش ناپذیر، بالمنازع

unchangeable
غیر قابل تغییر، تغییر ناپذیر، الیتغیر

unchanged
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تغییر نکــرده، بدون تغییر، ثابت؛ عوض نشــده، 
تعویض نشده

unchanging
پایدار، ثابت، ماندگار، الیتغیر

unchartered
ثبت نشــده، منظور نشــده؛ فاقد رســمیت، غیر 

رسمی، رسمیت پیدا نکرده
uncivilized

نامتمدن، عقب افتــاده، بی تمدن؛ عاری از ادب و 
نزاکت؛ بی بهره از اصول تمدن

unclaimed
بی صاحب، بدون صاحب شناخته شده؛ بالمعارض، 

بدون مدعی، مطالبه نشده، بالوارث
unclaimed balance

مانده مطالبه نشده
unclaimed dividend

سود سهام مطالبه نشده
unclaimed estate

ترکه بالوارث
unclaimed letter

نامه برگشــتی )بــه دلیــل مجهول الهویه بودن 
گیرنده(

unclaimed right
حق مطالبه نشده

unclassified
طبقه بندی نشده

unclean
معیوب، ناسالم؛ حرام، ناپاک، نجس، کثیف

unclear
نامشــخص، نامعلوم، نامعین؛ مبهم، غیر شفاف، 

گنگ، ابهام آمیز
uncleared

مشغول ذمه، تبرئه نشده ]حقوق[، ترخیص نشده؛ 
تصفیه نشده

uncleared goods

اقالم واریز نشده؛ کاالهای ترخیص نشده
uncollected

وصول نشده، مطالبه نشده
uncollected cash items

اقالم نقدی وصول نشده
uncollected funds

وجوه دریافت نشده، وجوه وصول نشده
uncollected goods

کاالی بدون مدعی
uncollectible
غیر قابل وصول، وصول نشدنی؛ مشکوک الوصول
uncollectible debt

بدهی وصول نشده، بدهی غیر قابل وصول، بدهی 
مشــکوک الوصول؛ دیون مشکوک الوصول ]در 

جمع[
uncommitted

مستقل، آزاد، غیر متعهد، بی طرف، بی تعهد
uncommon

غیر عادی، نامتعارف
uncommonly

بسیار زیاد، فوق العاده، به طرزی غیر عادی
uncompensated

جبران نشده، تالفی نشده
uncompetitive

ناتوان از رقابت؛ غیر رقابتی
uncompromising

سازش ناپذیر، انعطاف ناپذیر؛ بی محابا، بی امان
unconditional

بدون قید و شــرط، غیر مشــروط، غیر شرطی، 
بالشرط

unconditional acceptance
قبولی بدون شرط، پذیرش بدون قید و شرط

unconditional contract
عقد بالشرط ]حقوق[، قرارداد بالشرط

unconditional guarantee
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ضمانت بی قید و شرط
unconditional reserves

اندوخته های بالشرط
unconditioned

بی قید و شــرط، بی چون و چرا؛ نامشــروط، غیر 
مشروط؛ غیر شرطی

unconfirmed
تأیید نشده، ضمانت نشده

unconfirmed credit
اعتبار تأییدنشده

unconfirmed letter of credit
اعتبارنامه تأیید نشده، اعتبارنامه بدون تأیید؛ سند 

اعتباری تأیید نشده
unconformity

ناهمگونی، ناهمسازی
unconsidered

نسنجیده، حساب نشده؛ بی اهمیت، جزئی؛ لحاظ 
نشده، مورد بی توجهی واقع شده

unconstitutional
مغایــر با قانون، غیر قانونی، خالف قاعده، خالف 

مقررات؛ خالف قانون اساسی
unconstitutionality

مغایرت با قانون )اساسی(
unconstitutional strike

اعتصاب در اعتراض به نقض توافق
unconstrained optimization

بهینه سازی بدون قید
uncontested

بالمنازع، بی رقیب، بدون مدعی، بالمعارض
uncontrollable

مهــار ناپذیر، کنتــرل ناپذیر؛ غیــر قابل کنترل، 
افسارگسیخته، خارج از کنترل

uncontrollable cost
هزینه بیرون از اختیار، هزینه خارج از کنترل

uncontrollable factors

عوامل خارج از کنترل
unconventional

خالف عرف، نامتعارف، غیر متعارف؛ عرف شکن؛ 
غیر عادی، خالف عرف، نامعمول

unconventionally necessary
ضرورت غیر مشروط، عنصر ضروری نامشروط

unconvertible
غیر قابل تبدیل ]پول، ارز و ...[

unconvertible loan stocks
سهام وامی غیر قابل تبدیل

unconvinced
متقاعد نشده، مجاب نشده

unconvincing
غیر قابل قبول، باور نکردنی، غیر واقعی

uncooperative
فاقد روحیه همکاری، عاری از حس تعاون

uncoordinated
ناهماهنگ، خــارج از کنترل، به هــم ریخته، نا 

متوازن
uncountable

ناشــمردنی، غیر قابل شمارش، حســاب ناپذیر، 
شمارش ناپذیر، بیرون از شمار، خارج از شمار

uncover
افشا کردن، برمالسازی؛ کشف کردن

uncovered
بدون پشتوانه، بدون پوشش؛ فاقد پوشش بیمه ای؛ 

روباز، بدون سقف، غیر مسقف
uncovered acceptance

برات بدون پوشش، برات بدون پشتوانه
uncovered advance

پیش پرداخت بدون وثیقه، مساعده بدون وثیقه
uncovered deposits

سپرده های فاقد پوشش بیمه ای، سپرده های بیمه 
نشده

uncovered depot
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انبار غیر مسقف، انبار روباز
uncovered loans

وام های معوق؛ وام های بازپرداخت نشده، وام های 
تسویه نشده؛ وام های فاقد پوشش بیمه ای

uncritical
غیر انتقادی، غیــر نقادانه؛ غیــر انتقادآمیز؛ غیر 

حساس، غیر اساسی
uncultivated

بایر، زمین بایر، غیر مزروعی، کشت نشده
uncultured

بی فرهنگ؛ پرورش نیافته
undamaged
آسیب ندیده، صدمه ندیده، سالم؛ بی عیب و نقص
undated

فاقد تاریخ سررسید، فاقد سررسید، بی تاریخ، بدون 
درج تاریخ

undated debentures
اوراق بهادار بدون سررسید، اوراق قرضه دائمی

undated letter
نامه بدون تاریخ

undecided
فیصله نیافته، نامعلــوم، بالتکلیف، تعیین تکلیف 

نشده، در وضعیت بالتکلیف
undeclared

اظهار نشده، اعالم نشده، اعالن نشده
undeclared incomes

درآمدهای اعالم نشده، درآمدهای اظهار نشده
undefined

تعریف نشده، فاقد تعریف
undemocratic

غیر مردمی، غیر دموکراتیک
undepreciable

استهالک ناپذیر
undepreciated

مستهلک نشده

under
زیر، تحت؛ در دسِت، در جریاِن، به موجِب

underachievement
کم کاری، قصور، کم کوشی

underage
صغیر، زیر سن قانونی، صغر سن، نابالغ

under amnesty
به موجب عفو عمومی

underbid
زیر قیمت پیشنهاد کردن

undercapitalization
کم ســرمایه، کــم ســرمایه گذاری، کمتر از حد 
سرمایه گذاری کردن؛ برآورد کمتر از حد واقعی 

سرمایه گذاری
undercapitalized

دچار کمبود سرمایه، فاقد سرمایه کافی
undercharge
ارزان فروشی، کم حساب کردن؛ توفیر قیمت گذاری
underclass

طبقه پایین جامعه، قشر فقیر جامعه
under consideration

تحت بررســی، مطرح شــده، مطروحه، در دست 
رسیدگی، در دست بررسی

underconsumption
کم مصرفــی، مصرف کمتر از حد معمول، تفریط 

در مصرف، مصرف ناکافی، مصرف نامکفی
underconsumption theory

نظریه مصرف نامکفی
under crop

زیِرکشت
under current legislation

طبق قوانین جاری، به موجب قوانین جاری
underdeveloped

فاقد توســعه یافتگی، توســعه نیافته، آباد نشــده، 
عقب افتاده، عقب مانده، کمتر توسعه یافته
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underdeveloped countries
کشورهای کمتر توسعه یافته

underdeveloped economy
اقتصاد توسعه نیافته

underdeveloped society
جامعه توسعه نیافته، جامعه کمتر توسعه یافته

underdevelopment
توسعه نیافتگی

under discussion
در دست بررسی، در دست گفتگو، در دست مذاکره
underemployed

ناقــص، گرفتار  اشــتغال  نیمه بیــکار، گرفتــار 
کم اشتغالی، کم اشتغال

underemployed economy
اقتصــاد کم اشــتغال، اقتصاد دچار کم اشــتغالی، 

اقتصاد گرفتار اشتغال ناقص
underemployed workers
کارگران دچار اشتغال ناقص، کارگران کم اشتغال
underemployment

کم اشتغالی، اشتغال ناقص، نیمه بیکاری
underestimation

برآورد کمتر از حد واقعی، برآورد نقصانی؛ دست کم 
گرفتن؛ تخمین دست پایین

underevaluation
ارزیابی کمتر از میزان واقعی؛ دســت کم گرفتن، 

ارزشیابی پایین تر از حد
underfed

دچار سوءتغذیه
underfunded

دچار بودجه کم، فاقد بودجه کافی، کم ســرمایه، 
دچار کمبود بودجه

undergo
متحمل شدن، از سرگذراندن، تن دادن

undergraduate
دانشجوی دوره کارشناسی یا لیسانس

undergraduate program of stud-
ies

دوره تحصیالت کارشناسی یا لیسانس
underground

زیرزمین؛ مخفی، مخفیانه، غیر قانونی، زیرزمینی؛ 
مترو، قطار زیرزمینی

underground drainage
زهکشی زیرزمینی

underground economy
اقتصاد زیرزمینی

underground water
آب زیرزمینی

under hammer
اعالم افالس، اعالم ناتوانی از ایفای تعهد

underinsurance
بیمه کمتر از ارزش مــورد بیمه، بیمه به کمتر از 

ارزش کاال؛ بیمه جزئی
underinvestment

عدم ســرمایه گذاری کافی، کم ســرمایه گذاری، 
سرمایه گذاری نابسنده

underinvoicing
کم بها جلوه دادن

underlease
اجاره دست دوم، اجاره عین مستأجره به غیر، اجاره 

ثانوی
underlessee

مستاجر دست دوم
underlessor

موجر دست دوم
underlet

حق اجاره در اجاره، اجرا دادن مورد اجاره به غیر، 
اجاره ثانوی؛ اجاره دادن به بهای اندک

under licence
با اجازه رســمی، با امتیاز رسمی، با مجوز رسمی، 

تحت لیسانِس
underling
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زیردست، دون پایه، نوچه
underlying

اساسی، بنیادین، اصلی، زیربنایی؛ نهفته، پوشیده؛ 
زیرین

underlying cause
علت اصلی، علت العلل

underlying mortgage
رهن با حق اولویت، رهن مقدم، رهن اصلی

underlying principle
اصل بنیادین، اصل زیربنایی، اصل اساسی

underlying security
وثیقه دست دوم

underlying strategy
راهبرد بنیادین

under mandate
تحت قیمومیت

under-manned = undermanned
فاقد نیروی انســانی کافی، دچــار کمبود نیروی 

انسانی، دچار کمبود نیرو
under-manning = under-staff

کمبود نیرو، کمبود کارمند، کمبود کارکنان
undermentioned

ذکر شــده در زیر، ذیل الذکــر، مذکور در زیر، یاد 
شده در زیر

undermine
تضعیف کردن، لطمه زدن، تحلیل بردن

underminister
معاون وزیر

under negotiation
در دست مذاکره

undernourished
دچار سوءتغذیه

undernourishment
سوءتغذیه، عدم تغذیه کافی

undernutrition

عدم تغذیه کافی، تفریط در تغذیه
under obligation

مشغول الذمه
under observation

تحت نظر، تحت مراقبت
under orders

مأموریت داشتن، دستور داشتن
under-paid = underpaid

کسر پرداخت؛ با حقوق کم، کم حقوق
under-paid workers

کارگران کم مزد، کارگران کم حقوق
underpay

کم حقوق دادن، حقوق پایین دادن
underpayment = underperform

کم مزد دادن، کم پرداخت کردن
under-perform

عملکرد ضعیف داشــتن، ضعف عملکرد داشتن؛ 
ضعیف عمل کردن

under-performance
ضعف عملکرد، عملکرد ضعیف، عملکرد پایین تر 

از حد انتظار
underperforming

دارای عملکــرد نامطلوب، عملکــرد کمتر از حد 
انتظار

underpopulated
کم جمعیت، با جمعیت کم

under price
زیر قیمت

underpriced
جنس یا کاالی زیر قیمت

under-pricing = underpricing
کم قیمت گذاری، قیمت گذاری کمتر از حد واقعی، 

کمتر از بهای واقعی قیمت گذاری کردن
underprivileged

محروم، نابرخوردار، نادار، کم برخوردار
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underprivileged classes
طبقات محروم جامعه، طبقات کم برخوردار

underprivileged groups
اقشــار  اقشــار محروم،  نابرخوردار،  گروه هــای 

کم برخوردار
underproduction

کم تولیــدی، تولیــد کمتر از حد معمــول، تولید 
ناکافی، تولید نامکفی

under protection
تحت الحمایه، تحت حمایت، تحت حفاظت

under protection of law
تحت حمایت قانون

under protest
تحت واخواست

underqualified
فاقد صالحیت الزم، فاقد شرایط یا استاندارد الزم
under repair

دردست تعمیر، تحت تعمیر
underreport

گزارش کمتــر از میزان واقعی، کمتــر از میزان 
واقعی اعالم کردن

underrepresent
به اندازه کافی نماینده نداشتن

underrepresentation
کمبود نماینده، فقدان نماینده کافی

underrepresented
کمتر از سهم خود نماینده داشتن، به اندازه کافی 
نماینده نداشتن؛ در اقلیت قرار داشتن ]به لحاظ 

تعداد نماینده[
under reserve

تحت تضمین، با قید احتیاط
under-saving

کم پس انــدازی، عــدم پس انــداز مکفــی؛ عدم 
ذخیره سازی کافی

undersecretary
معاون مدیر، معاون رییس؛ معاون وزیر ]در ایاالت 

متحده[
underselling = under-selling

فروختن،  زیرقیمت  فروختن،  ارزان  زیر فروشــی، 
ارزان فروشی

underserved areas
مناطق نابرخوردار، مناطق محروم )از خدمات(

undersigned
امضاکننده، امضاکنندگان )زیر(

undersized
کوچک تر از حد معمول

understaffed = undermannde
دچار کمبود نیروی انسانی

understanding
درک، شناخت، تفاهم، مفاهمه؛ استنباط، برداشت 

)ذهنی(
understate

کم اهمیت جلوه دادن، دســت کــم گرفتن؛ تمام 
مطلب را بیان نکردن، کم اظهاری کردن

under state guarantee
تحت کفالت دولت، با ضمانت دولت

understatement
کم نمایی، کم انگاری؛ کم اظهاری

understood mutually
متباینًا ]حقوق[

under study
تحت مطالعه، در دست بررسی، تحت بررسی

undersubscribed
کم طالب، کم مشتری، کم مشترک

under-subscribed loan
وام بدون پوشش

under surveillance
تحت نظر، زیر نظر

undertake
به عهده گرفتن، قبول کردن، متقبل شــدن؛ قول 

دادن، متعهد شدن؛ پوشش دادن فعالیت ها
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undertaker
تعهد کننده، صاحب کار؛ متعهد ]حقوق[

undertaking
التزام، تعهد، تضمین؛ مســئولیت؛ کســب و کار، 

مؤسسه؛ تعهدات ]در جمع[
under the contract

به موجب قرارداد
under-the-counter payment

رشوه، زیرمیزی
under-the-counter = under-the-
table

غیر قانونی، غیر مجاز، دزدکی، زیرمیزی، رشــوه، 
حق و حساب

under the law
طبق قانون، به موجب قانون

under the orders of
تحت فرماِن، تحت امِر

under the patronage of
در ظل توجهات

under the table
دزدکی، محرمانه، مخفیانه؛ زیرمیزی، رشوه، حق 

و حساب
underuse

عدم بهره برداری کامل
underused = underutilized

کمتــر از حد یــا ظرفیــت بهره برداری شــده؛ 
بالاستفاده، بایر

underutilization of capacity
بهره بــرداری پایین تــر از حــد ظرفیــت، عدم 

بهره برداری از ظرفیت کامل
underutilization = underutilisa-
tion

بهره برداری کمتر از ظرفیت، بهره برداری ناقص، 
عدم بهره برداری کافی

undervaluation
ارزش گذاری کمتر از حد واقعی، برآورد کم

undervalue
کم قیمت گذاشــتن، کم بها دادن؛ قدر چیزی را 

ندانستن
underway

در جریان، در دست اقدام، در حال انجام
underwrite

بیمه نامه صادر کردن؛ تعهد پرداخت کردن؛ تضمین 
خرید کردن؛ هزینه به عهده گرفتن؛ زیرنویس 
کردن؛ امضا گذاشتن پاِی؛ پذیره نویسی کردن، 

تعهد پذیره نویسی
underwriter

بیمه گــر، بیمه کننده؛ متعهد مالــی، تعهد کننده؛ 
پذیره نویس، متعهد پذیره نویسی

underwriters syndicate
سندیکای بیمه گران، اتحادیه صنفی بیمه گران

underwriting
تعهد کردن، تعهد پرداخت؛ تضمین اوراق بهادار؛ 
بیمه گری؛ پذیره نویســی، تعهد پذیره نویســی؛ 

قبول تعهد
underwriting capacity

ظرفیت بیمه گری؛ ظرفیت پذیره نویسی
underwriting commission

کمیته  بیمــه؛  حق العمــل کاری  بیمــه،  کارمزد 
پذیره نویسی؛ کارمزد پذیره نویسی

underwriting contract = under-
wring agreement
عقد ضمان؛ قرارداد پذیره نویسی؛ قرارداد بیمه گری
underwriting fee

وجه الضمان
underwriting group

گروه پذیره نویسی؛ گروه بیمه گری
underwriting share

سهم سندیکایی
undeserved

غیر عادالنه، غیر منصفانه، ناحق، غیر مســتحق؛ 
بی مورد، نا به جا
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undeserving
ناسزاوار، بی لیاقت، ناالیق؛ غیر ذی حق

undesirable
نامطلوب، ناخواسته؛ ناپسند

undetectable
غیر قابل ردیابی، غیر قابل شناسایی

undeveloped
توسعه نیافته، فاقد توســعه، بدون توسعه یافتگی، 

فاقد توسعه یافتگی؛ عقب مانده، عقب افتاده
undeveloped countries

کشورهای توسعه نیافته، کشورهای عقب مانده
undevelopment

توسعه نیافتگی، عقب ماندگی، عقب افتادگی
UN Development Report 
(UNDR)

گزارش توسعه سازمان ملل
undischarged

پرداخت نشده، بازپرداخت نشده، تأدیه نشده؛ مبرا 
نشده، تبرئه نشده

undischarged bankrupt
ورشکسته مبرا نشده )از دیون(

undischarged debt
دین پرداخت نشده، بدهی تأدیه نشده

undisciplined
بی انضباط، نامنضبط؛ تربیت نشده؛ مهار نشده

undisclosed
افشا نشده، اعالم نشده؛ نامعین

undisclosed principle
اصل افشا نشده

undisclosed revenue
عواید سری، عواید اعالم نشده، عواید سرپوشیده
undiscountable bill

برات غیر قابل تنزل
undisputed

بی چون و چرا، بالمنازع، انکار ناپذیر

undissolved
فسخ نشده، باطل نشده؛ منحل نشده

undistinguished
بدون ویژگی خاص، معمولی، فاقد وجه تمایز

undistributable
غیر قابل توزیع، غیر قابل تقسیم، توزیع ناپذیر

undistributed profit
سود توزیع نشده

undistributed profit tax
مالیات بر منافع توزیع نشده

undisturbed
دســت نخورده، بــدون دخل و تصــرف؛ بدون 

مزاحمت، بی دغدغه
undividable

غیر قابل تفکیک، غیر قابل افراز، مشاع؛ تفکیک 
ناپذیر، تقسیم ناپذیر

undivided
تمام و کمال، بی کم وکاســت؛ تقسیم نشده، افراز 
نشــده، یکپارچه، متحد؛ توزیع نشــده؛ مشاع، 

تفکیک نشده، غیر مفروز
undivided profits
سودهای توزیع نشده، منافع و عواید توزیع نشده
undivided property

ملک تفکیک نشده، ملک غیر مفروز، ملک افراز 
نشده، ملک مشاع

undivided shares
سهام مشاع، سهام تفکیک نشده

undo
جبران ضرر با معاملــه دیگر؛ خنثی کردن، بی اثر 

کردن؛ هدر دادن
undocumented

غیر قانونی، بدون مجوز قانونی؛ بدون سند، ثبت 
نشده، غیر مستند

undocumented immigrants
مهاجران غیر قانونی

undocumented worker
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کارگر غیر قانونی
undue

سررسید نشــده؛ بی مورد، ناروا، غیر ضرور؛ بیش 
از حد

undue bill
برات موعد نرسیده

undue debt
بدهی موعد نرسیده

undue delay
تأخیر بی مورد و غیر موجه

undue influence
اعمال نفوذ ناروا، سوءاستفاده از اختیارات، ارعاب

undue payment
پرداخت بی دلیل، پرداخت بی مورد؛ پرداخت پیش 

از سررسید
undue preference

تصفیه بدهی در آستانه ورشکستگی
unearned

نامکتسب، حاصل از سرمایه بادآورده؛ ناحق، بدون 
استحقاق؛ بادآورده؛ موعد نرسیده

unearned charges
هزینه های نامکتسب

unearned commission
کارمزد پیش پرداخت شده

unearned discount
تنزیل بادآورده، تنزیل بدون استحقاق

unearned income
درآمد از منشأ غیر کار، درآمد بادآورده؛ درآمد غیر 

شغلی
unearned increment

افزایش قیمت بادآورده
unearned interest

بهره موعد نرسیده
unearned revenues

درآمدهای محقق نشده، درآمدهای کسب نشده، 

عواید غیر مکتسب، درآمدهای موعد نرسیده
uneasiness
دل نگرانی، دل واپسی تشویش؛ تردید؛ ناخشنودی
uneconomic

غیر اقتصادی، غیــر مقرون به صرفه، فاقد صرفه، 
بی صرفه

uneconomical
پر خرج، پرهزینه؛ فاقد صرفه اقتصادی

uneducated
بی ســواد، فاقــد تحصیــالت، تحصیل نکــرده؛ 
نافرهیختــه؛ عامــی؛ عوامانــه؛ بی ســوادان، 
درس نخوانده ها، عوام ]با حرف اضافه the در 

ابتدا[
unemployability

اشتغال ناپذیری، اســتخدام ناپذیری؛ عدم امکان 
به کارگیری

unemployable
غیر قابل استخدام؛ فاقد شرایط استخدام؛ استخدام 

نشدنی، اشتغال ناپذیر؛ غیر قابل استفاده
unemployed

بیکار؛ بالاستفاده؛ معطل، عاطل، غیر مولد؛ به کار 
گرفته نشده، استفاده نشده

unemployed capital
سرمایه معطل، ســرمایه بالاستفاده، سرمایه غیر 

مولد
unemployed graduates

دانش آموختگان بیکار، فارغ التحصیالن بدون کار، 
تحصیل کردگان بدون شغل

unemployed labor force
نیروی کار فاقد اشتغال، نیروی فعال غیر شاغل

unemployed landless
خوش نشین بیکار

unemployed landless people
خوش نشینان بیکار

unemployed population
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جمعیت بیکار
unemployed workers’ association

انجمن کارگران بیکار
unemployment

بیکاری، عدم اشتغال، بی اشتغالی
unemployment allowance

مقرری بیکاری، مقرری دوران بیکاری
unemployment benefit

حقــوق زمان بیکاری، مســتمری زمان بیکاری، 
کمــک بیکاری، مدد معاش بیــکاری؛ مزایای 

دوران بیکاری ]در جمع[
unemployment compensation

کمک هزینه ایام بیکاری، غرامت بیکاری، حقوق 
دوران بیکاری

unemployment crisis
بحران بیکاری

unemployment curve
منحنی بیکاری

unemployment dole
غرامت بیکاری، کمک هزینه دوران بیکاری

unemployment fund
صندوق بیکاری، صندوق اعانات بیکاری

unemployment insurance
بیمه بیکاری

unemployment pool
ذخیره مشترک بیکاری

unemployment rate
نرخ بیکاری

unemployment tax
مالیات بیکاری

unemployment times
ایام بیکاری، دوران بیکاری

unemployment trap
دام بیکاری، تله بیکاری

unencumbered

ملک طلق؛ بدون مانع، آزاد
unendorsed
پشت نویسی نشده، تأیید نشده، ظهرنویسی نشده
unenforceable

غیر قابل اجرا، اجرا نشدنی
unenforceable contract

قرارداد غیر قابل اجرا
unenforced
اجرا نشده، تنفیذ نشده، معطل مانده ]قانون و ...[
unequal
نابرابر؛ غیر منصفانه، ناعادالنه؛ متفاوت؛ نامساوی
unequal appropriation

تخصیص نابرابر، تخصیص ناعادالنه
unequal distribution

توزیع نابرابر
unequal land distribution

توزیع نابرابر زمین
unequalled
بی همتا، بی نظیر، بی رقیب، یکتا، منحصر به فرد

unethical
غیر اخالقی، خالف عرف و اخالق، مغایر شــئون 

اخالقی
uneven

ناموزون، نامتوازن، نامتعادل؛ ناهموار، ناصاف
uneven development = unbalnced 
development

توسعه ناموزون، توسعه نامتوازن
uneven differentiation

تفکیک نامتوازن
uneven land

زمین ناصاف، زمین ناهموار
unexamined

بررسی نشده، امتحان نشده، آزمون نشده
unexceptional

بی عیب و نقص؛ بدون استثنا؛ عادی و معمولی
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unexciting
کسل کننده، بی روح، مالل آور

unexpected
غیر مترقبه، غیر منتظره، پیش بینی نشده

unexpected risk
مخاطــره پیش بینی نشــده، خطر غیــر مترقبه، 

ریسک غیر مترقبه
unfair

غیر منصفانه، ناعادالنه؛ غیر قانونی؛ ناروا، بی مورد، 
بی دلیل

unfair competition
رقابت غیر منصفانه، رقابت غیر مشــروع، رقابت 

ناجوانمردانه
unfair dismissal

اخراج غیر منصفانه، اخراج بی دلیل، عزل بی دلیل، 
انفصال ناروا، اخراج ناعادالنه

unfair dismissed
اخراج شــده به طور غیر قانونی، عزل بی دلیل و 

ناعادالنه
unfair labor practices

شــیوه های کار غیر منصفانه؛ رفتار غیر منصفانه 
در روابط شغلی؛ استخدام کارگران غیر قانونی

unfairly
غیــر منصفانه، بــه ناحق، به طور غیــر قانونی؛ 

ناجوانمردانه
unfair practices

عــدول از قوانین و مقــررات اتحادیه؛ روش های 
ناعادالنه، شــیوه های ناجوانمردانه، اعمال غیر 

منصفانه
unfair price

قیمت غیر منصفانه، قیمــت غیر عادالنه، قیمت 
ناعادالنه، قیمت گزاف

unfair terms
شرایط ظالمانه، شرایط تحمیلی، شرایط ناعادالنه؛ 

قیود و شروط ناروا
unfair trade practices

روش های تجاری غیر منصفانه
unfair wages

دستمزدهای غیر عادالنه، حقوق ناعادالنه
unfaithful

بدعهد، پیمان شکن
unfaithfulness

بدعهدی، پیمان شکنی
unfaithfulness

خیانت در امانت، عهدشکنی
unfamiliar

ناآشنا، نامأنوس، ناشناخته؛ نابلد، ناوارد
unfashionable

از مد افتاده، دمده، قدیمی؛ نامرسوم، نامعمول
unfavorable
نامطلوب، نامساعد، ناخوشایند، نامناسب؛ ناموافق
unfavorable conditions

شرایط نامساعد، اوضاع نامطلوب
unfavorable situation

اوضاع نامطلوب، وضعیت نامساعد
unfavorable state

اوضــاع نامســاعد، وضــع نامطلــوب، وضعیت 
ناخوشایند

unfelt needs
نیازهای نامحسوس

unfettered
بی قید و بند، افسارگسیخته، لجام گسیخته، بدون 

نظارت، یله
unfettered access

دسترسی نامحدود
unfettered market

بــازار بــدون نظارت، بــازار بی قید و بنــد، بازار 
لجام گسیخته

unfilled
بالتصدی؛ انجام نشــده، محقق نشــده؛ تکمیل 

نشده، پر نشده ]پرسشنامه[
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unfilled job
پست بالتصدی، شغل بالتصدی

unfilled order
سفارش انجام نشده، سفارش اجرا نشده

unfinished
ناتمام، تمام نشده، ناقص، نیمه کاره، فیصله نیافته، 

خاتمه نیافته
unfinished business

کار ناتمام، امر ناتمام؛ حســاب تســویه نشــده، 
اختالف حل نشده

unfinished goods
محصوالت خــام، کاالهای غیر آمــاده مصرف، 

کاالی نیمه آماده
unfit

نامناســب، به درد نخور، ناالیــق؛ عاجز، محجور 
]حقوق[

unfit for consumption
نامناسب جهت مصرف، غیر قابل مصرف

unfitness
حجر  فقدان صالحیت؛  ناشایستگی،  عدم تناسب، 

]حقوق[؛ عدم برازش ]تحقیق و پژوهش[
unfitted

ناشایست، ناالیق، فاقد صالحیت، نامناسب؛ فاقد 
برازش

unforeseen events
حوادث غیر مترقبه

unfortunate
بدشانس، بداقبال؛ ناگوار

unfounded
بی پایه و اســاس، بی دلیل، ناموجه؛ دایر نشــده، 

تأسیس نشده
unfriendly

غیر دوستانه، خصمانه؛ سرسنگین
unfulfilled

اجرانشــده، انجام نشده؛ محقق نشــده، برآورده 
نشده، عملی نشده، تحقق نیافته، ارضا نشده

unfulfilled need
نیاز برآورده نشده

unfunded
بدون تأمین، فاقد پشتوانه، فاقد تأمین، بی پشتوانه
unfunded debt

دین فاقــد تأمین، قرض بدون پشــتوانه، بدهی 
بدون پشتوانه

unfurnished
بدون اثاثیه، بدون مبلمان، مبله نشــده ]مسکن، 

آپارتمان[
ungrateful

ناسپاس، حق نشناس، نمک نشناس
unharmed

صحیح و سالم، بدون آســیب، سالم باقی مانده، 
صدمه ندیده

unhealthiness
ناســالمی، ناخوشی، عدم ســالمت، عدم صحت 

مزاج
unhealthy

ناســالم، ناخوش؛ نا به ســامان؛ مضر، خطرناک؛ 
وخیم

unhealthy competition
رقابت ناسالم

unhindered
آزادانه، بدون قید و بند، بدون مانع

unhurried
بدون شتاب، سرفرصت، با طمأنینه

unhurt
صحیح و سالم، صدمه ندیده

unidentifiable
غیر قابل تشخیص، غیر قابل شناسایی، نامعلوم

unidentified
ناشــناس،  نامعلــوم،  نامشــخص،  ناشــناخته، 

مجهول الهویه
uni-dimensional

تک بعدی، تک ساحتی
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uni-directional
یک سویه، یک جهتی، یک طرفه

uni-disciplinary
تک رشته ای، یک رشته ای

unification
وحدت، یگانگی؛ یکنواختی، یکسانی؛ یگانه سازی، 

وحدت بخشی، یکی سازی
unified

متحد، یک شکل، یکسان، یکنواخت، واحد
unified debts

بدهی های یک قلم شده
unified front

جبهه متحد
unified management
مدیریت واحد، مدیریت یکسان، مدیریت هماهنگ
uniform

یکســان، یک شــکل، همسان،  متحدالشــکل، 
هماهنگ، یکنواخت

uniform act
قانــون متحدالشــکل، قانــون یکســان، قانون 

هماهنگ
uniform customs and practices

عرف و روش یکنواخت، عرف و اصول واحد
uniform distribution

توزیع یکنواخت، توزیع یکسان
uniform face value

ارزش اسمی واحد
uniformity

همسانی، همرنگی، یکسانی
uniformity of procedure

وحدت رویه
uniform marketing agreement

قرارداد فروش یکسان
uniform practice code

مجموعه مقررات متحدالشکل

unilateral
یک جانبه، یک سویه، یک طرفه

unilateral contract
ُجعاله، قرارداد یک جانبــه، قرارداد یک طرفه؛ ایقا 

]حقوق[
unilateral contracts = unilateral 
legal acts
ایقاعات، عقود یک طرفی، قراردادهای یک طرفه

unilateral discharge
فسخ یک طرفه )قرارداد(

unilateralism
سیاست یک جانبه، یک جانبه گرایی

unilateral transfer
انتقال بالعوض، انتقال یک جانبه

unimpeachable
غیر قابل اعتراض، غیر قابل بحث، غیر قابل رد

unimproved
بهبود نیافته، ســاخته نشــده، آباد نشده، عمران 

نشده، فاقد پیشرفت، بهسازی نشده
unimproved property

زمین آباد نشده، ملک غیر عمرانی
unincorporated

ثبت نشده، فاقد شخصیت حقوقی
unincorporated association

یا تشــکیالت فاقد شــخصیت حقوقی،  انجمن 
انجمن ثبت نشده

unincorporated body
نهاد یا تشکیالت فاقد شخصیت حقوقی

uninformative
بــی محتوا؛ فاقــد اطالعات کافــی، فاقد ارزش 

اطالعاتی
uninhabitable

غیر قابل سکونت
uninhabited

غیر مسکونی، بی سکنه
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unin steward
نماینده اتحادیه

uninsured
فاقد بیمه، بدون بیمه، بیمه نشــده، بدون پوشش 

بیمه ای
uninsured deposits

سپرده های فاقد بیمه، سپرده های بیمه نشده
uninsured workers

کارگران فاقد بیمه، کارگران بیمه نشده، کارگران 
بدون بیمه، کارگران فاقد پوشش بیمه ای

unintended
ناخواسته، بدون تصمیم قبلی، بدون قصد و غرض
unintentional

ســهوی، غیر عمــدی؛ خود به خــود، بی اختیار، 
ناخودآگاهانه

uninterested
بی عالقه، بی اعتنا؛ بی توجه، بی تفاوت

uninteresting
مالل آور، کسل کننده، خسته کننده

uninterrupted
بی وقفه، الینقطع، یکریز، یکسره

uninvited
ناخوانده، دعوت نشده، سرزده

uninviting
ناخوشایند، بی روح

union
اتحادیه، سندیکا؛ اتحاد؛ اتحادیه صنفی

unioncorporated company
شرکت مدنی

unionism
گرایش به تشکیل اتحادیه، اتحادیه گرایی؛ وحدت 

طلبی ]سیاسی[
unionist

طرفدار تشــکیل اتحادیه، عضو ســندیکا، عضو 
اتحادیه؛ وحدت طلب ]سیاسی[

unionist delegate
هیأت نمایندگی اتحادیه، نماینده اتحادیه

unionization
تشکل صنفی؛ ایجاد تشکل صنفی؛ صنفی گری؛ 
صنف سازی، تشــکیل صنف، تشکیل اتحادیه 

صنفی
unionize

متشکل ســازی، تشکیل اتحادیه یا سندیکا؛ عضو 
اتحادیه کردن؛ عضو اتحادیه شدن

unionized companies
ادغام شده؛  شرکت های متحدشده، شــرکت های 
شرکت های تحت پوشش اتحادیه، شرکت های 

عضو اتحادیه
unionized labor

کارگران عضو اتحادیه کارگری
union loss clause

شرط یا ماده زیان اتحادیه
union market power

قدرت اتحادیه در بازار
union member

عضو اتحادیه )صنفی(
union of agricultural coopera-
tives

اتحادیه تعاونی های کشاورزی
union of consumer cooperatives

اتحادیه تعاونی های مصرف، اتحادیه شرکت های 
تعاونی مصرف

union of producers cooperatives
اتحادیه تعاونی های  اتحادیه تعاونی های تولیــد، 

تولیدکنندگان
union of production and service 
cooperatives

اتحادیه تعاونی های تولید و خدمات
union representative

نماینده اتحادیه )صنفی(
union rights
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حقوق صنفی
union security clause

شرط یا ماده مصونیت اتحادیه
union shop

کارگاه عضو اتحادیه صنفی، کارخانه ای که فقط 
کارگران عضو اتحادیه را استخدام می کند

unique
منحصــر به فرد، یگانه، بی همتــا، بی نظیر، تک، 

استثنایی، بی تا
uniqueness

یگانگی، منحصر به فرد بــودن، بی همتایی، بی 
مانندی

unique trait
ویژگی منحصر به فرد، خصوصیت انحصاری

unissued
منتشر نشده، نشر نیافته، انتشار نیافته؛ صادر نشده
unissued capital

سرمایه عرضه نشده
unissued shares

سهام منتشر نشده
unit

واحد، یگان؛ بخش؛ قسمت
unitary-form organization

سازمان متمرکز
unitary taxation

وضع مالیات یکسان
unitary taxation system
نظام مالیات بندی یکسان، نظام مالیات بندی واحد
unitary world government

حکومت واحد جهانی
unit bank

بانک تک شعبه ای، بانک بی شعبه، بانک واحد
unit banking

بانک داری تک شعبه ای
unit cost

هزینه واحد، بهای واحد، هزینه تمام شده واحد
unit costing

هزینه یابی واحد، تعیین هزینه واحد کاال
unit-cost method of depreciation

روش استهالک بر پایه هزینه )تمام شده( واحد
unit cost of manufacturing

هزینه واحد تولید، هزینه واحد ساخت
unite

متحد شدن، یکی شدن، به هم پیوستن، دست به 
دست هم دادن، با هم متحد شدن

united
متفق، متحد، یکپارچه؛ جمعی، مشترک، واحد

united efforts
تالش های مشترک

united front
جبهه متحد

United Kingdom
بریتانیا

unitedly
متفقًا، باالتفاق، دسته جمعی

United Nation Development 
Group (UNDG)
گروه توسعه ملل متحد، گروه عمران ملل متحد

United Nations Charter
منشور ملل متحد، منشور سازمان ملل

United Nations Children’s Fund 
= United Nations International 
Children’s Emergency Fund 
(UNICEF)

صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف
United Nations Conference on 
Trade and Development (UNC-
TAD)

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد
United Nations Development 
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Program (UNDP)
برنامه توسعه ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO)

ســازمان تربیتی، علمی و فرهنگــی ملل متحد، 
یونسکو

United Nations General Assem-
bly (UNGA)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
United Nations High Commis-
sioner for Refugees (UNHCR)

کمیســاریای عالــی پناهندگان ســازمان ملل، 
کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل

United Nations Industrial Devel-
opment Organization (UNIDO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، یونیدو
United Nations Institute for 
Training and Research (UNI-
TAR)

مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل، مؤسسه 
آموزش و تحقیقات سازمان ملل

United Nations Organization 
(UNO)

سازمان ملل متحد
United Nations Organization 
(UNO)

سازمان ملل متحد
United Nations Refugees Emer-
gency Fund (UNREF)

صنــدوق کمک بــه پناهندگان ســازمان ملل، 
صندوق کمک به آوارگان سازمان ملل

United Nations Relief and Works 
Agency (UNRWA)

سازمان کار و رفاه ملل متحد
United Nations (UN)

سازمان ملل )متحد(، ملل متحد
United States Agency for Inter-
national Development (USAID)

بنگاه توســعه بین المللی ایاالت متحــده، بنگاه 
بین المللی ایاالت متحده برای توســعه، آژانس 

توسعه بین المللی ایاالت متحده
United States Department of 
Agriculture (USDA)

وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا
United States Dollar (USD)

دالر آمریکا
United States of America (USA)

ایاالت متحده آمریکا
United States (US)

ایاالت متحده، آمریکا
unit holder

سهامدار شرکت سرمایه گذاری
unitization

یک کاسه کردن؛ یکدست سازی؛ متحدسازی
unit of analysis

واحد تحلیل
unit of measure

واحد محاسبه، واحد اندازه گیری کردن
unit of measurement

واحد اندازه گیری، واحد سنجش
unit of output

واحد تولید، واحد بازده، واحد برونداد
unit of share

واحد سهام
unit price

قیمت واحد؛ قیمت تکی، فی
unit pricing

قیمت گذاری واحد کاال
unit profit

سود واحد کاال
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unit trust = unit investment trust
شرکت سرمایه گذاری )در سهام(

unit value
ارزش واحد، قیمت واحد، بهای واحد

unit value index
شاخص ارزش واحد، شاخص بهای واحد

unit work cost
هزینه واحد کار

unity
وحدت، اتحاد، اتفاق، یکپارچگی

unity of action
وحدت عمل

unity of command
وحدت فرمان، وحدت فرماندهی

unity of direction
وحدت جهت، وحدت مسیر

unity of possession
تصرفات مشاعی

unity of purpose
وحدت هدف، وحدت منظور، وحدت مقصود

univariate analysis
تحلیل یک متغیره

universal
جهانــی،  فراگیــر،  همگانــی،  جهان شــمول؛ 

جهان گستر، عالم گیر، جهان گیر
universal agent

نماینده تام االختیار، وکیل مطلق الوکاله
universal and proper

جامع و مانع
universal cooperative principles

اصول جهانی تعاون، اصول همگانی تعاون
universal coverage

پوشش همگانی )بیمه(، پوشش بیمه عمومی
universal culture

فرهنگ جهان شــمول، فرهنگ جهانی، فرهنگ 

همگانی
universal declaration

اعالمیه جهانی، بیانیه جهانی
Universal Declaration of Human 
Rights

بیانیه جهانی حقوق بشــر، اعالمیه جهانی حقوق 
بشر

universal health coverage
بیمه سالمت همگانی، پوشش بهداشت عمومی، 

پوشش عمومی سالمت و بهداشت
universal health financing

تأمین بودجه سالمت همگانی
universalism

عمومیت گرایی، جهانی گرایی، جهان شمولی
universality

کلیت، جامعیت، عمومیت؛ جهان شمولی
universal law

قانون همگانی، قانون عام، قانون جهان روا، قانون 
جهان شمول

universally recognized principles
شناخته شده  اصول  جهانی،  پذیرفته شــده  اصول 

جهانی
universal pattern

انــگاره جهان شــمول، الگوی جهانــی، الگوی 
جهان شمول

universal phenomenon
پدیده جهان شمول، پدیده جهانی، پدیده عالم گیر
universal primary education

ابتدایی  ابتدایــی همگانی، آمــوزش  تحصیالت 
همگانی

universal social insurance
بیمه تأمین اجتماعی همگانی

universe
جامعه، جامعــه آماری؛ کائنــات، کیهان، جهان، 

گیتی، عالم هستی
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university-based entrepreneur-
ship

کارآفرینی دانشگاه محور
university complex

مجتمع دانشگاهی
university cooperatives

تعاونی هــای دانشــگاهی، شــرکت های تعاونی 
دانشگاهی

university entrepreneurship
کارآفرینی دانشگاهی

university-level entrepreneurship
کارآفرینی سطح دانشگاه، کارآفرینی دانشگاه تراز
university-run enterprises

کسب و کارهای دانشگاهی
university town

شهرک دانشگاهی
unjust attitude

حق کشی
unjustifiability

توجیه ناپذیری
unjustifiable

غیر قابل توجیه، توجیــه ناپذیر؛ غیر قابل اثبات، 
غیر قابل دفاع، نامعقول، نابخشودنی

unjustified
غیر قابل قبول، غیر قابل توجیه، ناموجه، بی مورد؛ 

دور از انصاف، غیر منصفانه
unjust law

قانون ناعادالنه
unjust price

قیمت ناعادالنه
unjust = unfair
غیر عادالنه، غیر منصفانه، ناحق، ناروا، ناعادالنه
unknowing

ناآگاه، غافل
unknowingly

ندانسته، ناآگاهانه، ناخودآگاهانه
unknown

نامشــخص، مجهــول، مجهول الهویه،  نامعلوم، 
ناشناخته، امر ناشناخته

unknown condition
شرط مجهول، شرط نامشــخص، شرط نامعلوم؛ 

شرایط نامعلوم ]در جمع[
unknown factors

عوامل ناشناخته
unknown identity

مجهول الهویه ]با حرف اضافه of در ابتدا[
unknown ownership

مجهول المالک ]با حرف اضافه of در ابتدا[
unlawful

حرام، نامشــروع، غیر قانونــی، غیر مجاز، خالف 
عرف، ناروا، نامجاز

unlawful assembly
مجمع غیر قانونــی، تجمع غیر مجاز، تجمع غیر 

قانونی
unlawful detention

بازداشت غیر قانونی، توقیف غیر قانونی
unlawful earning

درآمد نامشروع، درآمد غیر قانونی، عایدی حرام
unlawful entry

تصرف عدوانی یا غیــر قانونی، ورود غیر قانونی؛ 
واردات غیر قانونی کاال

unlawful gathering
تجمع غیر قانونی، اجتماع غیر قانونی، گردهمایی 

غیر مجاز
unlawfully

بر خالف قانون، به طور غیر قانونی، غیر قانونی، 
غیر شرعی

unlawful means
ابزار و روش های غیر قانونی

unlawful possession
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تصــرف غیر قانونــی، تصرف عدوانــی، تملک 
نامشروع

unlawful strike = wildcat strike
اعتصاب غیر قانونی

unlawful-to-eat
حرام گوشت

unlawful trust
تولیت غیر مجاز

unless proved to be otherwise = 
unless the contrary is established

مگر این که خالف آن ثابت شود
unless the contrary is proved

مگر این که عکس آن ثابت شود
unlettered

بی سواد، امی، عامی، درس نخوانده
unlicensed
غیر مجاز، بدون جواز، بدون مجوز، بدون پروانه

unlike
بر خالف، برعکس؛ بی شباهت، متفاوت

unlikely
نامحتمل، بعیــد، دور از ذهن؛ احتمال چیزی کم 

بودن
unlimited

نامحدود، بی حد و حصر، بدون محدودیت
unlimited company

شرکت با مسئولیت نامحدود
unlimited liability

مسئولیت نامحدود
unlimited need

نیاز بی حد و حصر، نیاز نامحدود
unliquidated

تصفیه نشده، تسویه نشده
unliquidated damages

خسارات تصفیه نشده
unlisted

ثبت نشــده، فهرست نشده، صورت برداری نشده؛ 
به ثبت نرسیده

unlisted company
شرکت ثبت نشده

unload
بــار خالی کردن، تخلیه کردن بار؛ از شــر چیزی 

خالص شدن
unloading goods

تخلیه کاال
unlucky

بد شــانس، بد اقبال؛ ناگوار، ناخوشایند؛ شوم، بد 
یمن

unmade road
جاده خاکی

unmanageable
غیر قابل کنترل؛ نافرمان، خودســر، سرکش؛ غیر 

قابل مرتب کردن، مدیریت ناپذیر
unmarked

بی نشان، بی عالمت؛ مهر نشده، بدون مهر
unmarked shares

سهام مهر نشده، سهام بی نشان
unmarketable

غیر قابل فروش، غیر قابل انتقال؛ بازارناپسند
unmatched

بی همتا، بی نظیر، بی تا، بی بدیل، منحصر به فرد، 
بی رقیب

unmeasurable
 سنجش ناپذیر، غیر قابل اندازه گیری

unmerchantable
غیر قابل فروش، بنجل، بازارناپسند

unmet
برآورده نشده، ارضا نشده، رفع نشده

unmethodical
غیر روشمند، ناروشمند

unmistakable
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محرز، آشــکار، غیر قابل اشتباه؛ غیر قابل تردید، 
بدون چون و چرا

unmistakable error
خطای محرز، خطای آشکار

unmoral
غیر اخالقی، ناپسند

unnamed shares
سهام بی نام

unnatural
غیر عادی، غیر طبیعی، نابه هنجار

unnecessary
غیــر ضروری، ناالزم، اضافــی، زاید، غیر ضرور، 

بی مورد
unnecessary duplication

دوباره کاری بی دلیل، موازی کاری بی مورد
unnegotiable

غیر قابل معامله و مذاکره؛ غیر قابل واگذاری؛ غیر 
منقول، غیر قابل انتقال

unnoticedly
سرزده، بدون اطالع قبلی، غفلتًا

unnumbered
بی شماره، بی شمار، بی حد و حصر، شمار ناپذیر

unobjectionable
بالمانع، بالمعارض؛ غیر قابل اعتراض

unobtainable
دست نیافتنی، غیر قابل حصول، تحقق ناپذیر

unoccupied
خالی، بدون سکنه؛ اشغال نشده؛ آزاد، غیر شاغل
unoccupied population

جمعیت غیر شــاغل، جمعیت غیر فعال، جمعیت 
بدون شغل

unofficial
غیر رسمی

unofficial norm
هنجار غیر رسمی

unofficial strike
اعتصاب غیر رسمی

unorganized
بی برنامه، فاقد ســازماندهی، بی سر و سامان، غیر 

متشکل، نامنظم
unorganized labor

کار بی برنامــه، کار برنامه ریزی نشــده، کار فاقد 
سازماندهی؛ نیروی کار غیر رسمی

unpaid
پرداخت نشده، نپرداخته، تأدیه نشده؛ بدون حقوق 

و مواجب، رایگان، بی مزد و مواجب
unpaid amount

مبلغ پرداخت نشده، مبلغ تأدیه نشده
unpaid dividend
سود سهام پرداخت نشده، سود سهام توزیع نشده
unpaid family labor

کار بی مــزد خانوادگــی؛ نیروی کار بــدون مزد 
خانوادگی

unpaid family worker
کارگر خانوادگی بدون مزد

unpaid help
کمک رایگان؛ دستیار بدون حقوق و مواجب

unpaid labor
بیگاری، کار بدون مزد و مواجب

unpaid leave
مرخصی بدون حقوق

unpaid service
خدمت رایگان، خدمت بی مزد و مواجب

unpaid share = unpaid stok
سهام تصفیه نشده، سهام پابرجا

unplanned
برنامه ریزی نشده، فاقد برنامه ریزی، بدون برنامه، 

بی برنامه؛ بدون قصد قبلی
unplanned order

ســفارش غیــر برنامه ریــزی شــده، ســفارش 
برنامه ریزی نشده



 unquoted company 1021

unpleasant
ناخوشایند، نامطلوب، ناگوار؛ غیر قابل تحمل

unpolitical
غیر سیاسی

unpopular
بی وجهــه، فاقد محبوبیت، نامحبــوب؛ مورد بی 

مهری؛ بی طرفدار؛ فاقد مردم پسندی
unpopularity

عدم محبوبیت، بی وجهگی، عدم مردم پســندی، 
عدم وجاهت؛ نامتداول بودن

unpracticed
عملی نشده، اجرا نشده، ناآزموده

unprecedented
بی سابقه، بدون سابقه؛ بی مانند، بی همتا، بی نظیر
unprecedented growth

رشد بی سابقه، رشد بی نظیر
unpredicatability

غیر قابل پیش بینــی )بودن(، غیر مترقبه )بودن(، 
عدم قابلیت پیش بینی

unpredictable
غیر قابل پیش بینی

unpredicted
پیش بینی نشده

unpredicted inflation
تورم پیش بینی نشده

unprincipled
نادرســت؛ بی مرام، بی اصول، فاقد  غیر اخالقی، 

اصول اخالقی، بی پرنسیپ
unprocessed produce

محصوالت )کشاورزی( فراوری نشده، محصوالت 
عمل آوری نشده، محصول خام و فراوری نشده
unproductive

بی حاصل، غیر حاصلخیز، نامرغوب؛ غیر سازنده، 
غیر مولد، غیر تولیدی

unproductive consumption
مصرف غیر مولد

unprofessional
غیر حرفه ای، غیر اصولی؛ خالف شئون حرفه ای
unprofitable
unprofitable period

دوره )زمانی( بدون سود، دوره کم سود
unprotected

فاقد حمایت، فاقد پوشش حمایتی؛ بدون پشتیبان، 
حمایت نشده؛ بدون حفاظت

unprotected work
کار فاقــد پوشــش حمایتی، کار بدون پوشــش 

بیمه ای
unprotected workers

کارگران بدون پوشــش بیمــه ای، کارگران فاقد 
پوشش حمایتی

unproven
اثبات نشده، ثابت نشده، به اثبات نرسیده

unpublished
منتشر نشده، چاپ نشده

unqualified
فاقد صالحیت؛ بدون مجوز؛ رد صالحیت شــده؛ 

فاقد شرایط الزم
unqualified approval

تأیید بی قید و شرط
unquantifiable

ســنجش ناپذیر، غیر قابل اندازه گیری، غیر قابل 
کمیت بندی

unquestionable
غیر قابل تردید، بی چون و چرا

unquestioning
انکار ناپذیر؛ مطلق، محض، بی چون و چرا، بدون 

چون و چرا
unquoted

ثبت نشده؛ مظنه نشده؛ اعالم نشده، ابراز نشده
unquoted company

شرکت غیر فعال، شرکت ثبت نشده
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unquoted shares
سهام پذیرفته نشده

unrealistic
غیر واقعی، خالف واقع؛ غیر واقع بینانه

unrealized
محق نشده، تحقق نیافته، عملی نشده

unrealized gain
سود تحقق نیافته، عایدی محقق نشده

unrealized profits
سودهای محقق نشده

unreasonable
غیر منطقی، نامعقول؛ خالف واقع؛ بی منطق، فاقد 

منطق
unreasoning

غیر عقالنی، نامعقول؛ ناموجه، توجیه ناپذیر
unrecognizable

غیر قابل تشخیص، غیر قابل بازشناسی
unrecognized

ناشــناخته، تأیید نشده، به رسمیت شناخته نشده؛ 
مورد توجه قــرار نگرفته، مورد بی اعتنایی واقع 

شده
unrecorded = unregistered

ثبت نشده، به ثبت نرسیده؛ ضبط نشده
unrecovered cost

هزینه جبران نشده
unrefined

تصفیه نشده، پاالیش نشده
unregistered

ثبت نشده؛ غیر مجاز، فاقد مجوز
unregistered user

بهره بردار غیر مجاز
unregulated

بی قاعده و قانون، بی نظم، ساماندهی نشده، فاقد 
ساماندهی، بی ضابطه

unreliable

نامعتبر، فاقد اعتبار، غیر قابل اتکا، غیر قابل اعتماد
unreliable methods

روش های نامطمئن
unrepeatable

تکرار ناپذیر، غیر قابل تکرار، تکرار نشدنی
unrepresentative

غیر مردمی، غیــر دموکراتیــک، نماینده واقعی 
نبودن ]سیاسی[؛ استثنایی، خاص؛ نمونه واقعی 

نبودن
unrepresented

بدون نماینده، بدون وکیل، نماینده نداشتن
unrequired

غیر ضروری، غیر ضرور، ناالزم
unreserved acceptance

قبولی کامل، پذیرش بی قید و بند، پذیرش بی قید 
و شرط، قبولی بی قید و شرط

unreservedly
بدون قید و شــرط؛ باصراحت، رک و صریح، بی 

پرده، رک و راست، بی مالحظه
unresolved

حل نشده، الینحل
unresponsive

بی تفاوت، بی اعتنا؛ بدون واکنش، غیر حســاس، 
فاقد انعطاف، بی انعطاف

unrestrained
مهارنشده، آزاد؛ بی حد و حصر

unrestricted
نامحدود، بدون قید و شرط؛ آزاد، بالمانع

unrewarding
بی اجر و پاداش، بی حاصل، بی اجر و مزد

unrivalled = unrivaled
بی همتا، بی رقیب، بی هماورد، تک

unsafe
ناامن، نامطمئن

unsalaried
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بدون حقوق، بی مزد و مواجب
unsaleable

بدون خریدار، فاقد مشتری، بی مشتری؛ غیر قابل 
فروش

unsaleable goods
کاالهای غیر قابل فروش؛ کاالی بی مشتری

unsanitary
غیر بهداشتی، ناسالم

unsatisfactory
رضایــت بخش نبودن، غیــر رضایت بخش، غیر 

قابل قبول، نامطلوب
unsatisfication

نارضایتی، ناخرسندی، عدم رضایت، ناخشنودی
unsatisfied

ارضا نشــده، برآورده نشــده؛ ناراضی، ناخشنود، 
ناخرسند

unsatisfying
ناخوشایند، نامطلوب؛ غیر رضایت بخش

unscalable 
سنجش ناپذیر، مقیاس ناپذیر

unscheduled
بدون برنامه، برنامه ریزی نشده، بدون برنامه ریزی؛ 
بدون زمان بندی، زمان بندی نشده، بدون جدول 

زمان بندی
unschooled

درس نخوانــده، تحصیل نکرده، مدرســه ندیده؛ 
عامی، اّمی، نافرهیخته

unsecured
بدون وثیقه، بدون گــرو، بدون ضمانت، تضمین 

نشده، ضمانت نشده، فاقد ضمانت
unsecured advance

مســاعده بدون تضمین، مســاعده بدون وثیقه، 
پیش پرداخت بدون وثیقه

unsecured bonds = unsecured 
debentures

اوراق قرضه تضمین نشده
unsecured credit = blank credit

اعتبار بدون تضمین، اعتبار فاقد ضمانت
unsecured creditor

بستانکار بدون وثیقه، طلبکار عادی
unsecured debt

بدهی بدون پشتوانه
unsecured loan
وام بی وثیقه، وام بدون وثیقه، وام بدون ضمانت

unseparable
جدایی ناپذیر، غیر قابــل تفکیک، غیر قابل افراز، 

افراز ناپذیر، تفکیک ناپذیر
unseparable part

بخــش جدایی ناپذیر، بخش الینفک؛ بخش افراز 
ناپذیر، قسمت تفکیک ناپذیر

unserviceable
خارج از رده، مستعمل، غیر قابل تعمیر، قراضه

unsettled
تسویه نشده، تصفیه نشده، واریز نشده؛ حل نشده؛ 
حل و فصل نشده؛ غیر مسکونی؛ نا به سامان، 

بی ثبات
unsettled succession

ترکه تصفیه نشده
unsigned

امضا نشده، بدون امضا؛ امضا نداده
unsignificant
فاقد معناداری، فاقد معنی داری، بی معنا؛ بی اهمیت
unskilled
غیر ماهر، غیر متخصص، فاقد مهارت، ناورزیده

unskilled labor
نیروی کار ســاده یا غیر متخصص، نیروی کار غیر 

ماهر؛ کارگر ساده
unskilled laborer

کارگر ســاده، کارگر بدون تخصص، کارگر فاقد 
مهارت، عمله، کارگر غیر ماهر، فحله
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unskilled work
کار ساده، کار غیر تخصصی، عملگی، شغل ساده 

و بدون نیاز به مهارت
unskilled worker = unskilled 
laborer

کارگر ساده، کارگر غیر ماهر، عمله، فحله
unskillful

غیر ماهر، ناورزیده، ناشی، ناوارد
unskillfully

ناشیانه، ناماهرانه، غیر ماهرانه
unsociable = unsocial

نجوش،  اجتماعــی،  غیــر  منزوی،  گوشــه گیر، 
مردم گریز، اجتماع گریز

unsocial behavior
رفتار غیر اجتماعی

unsocial hours
ساعات غیر اداری، اوقات غیر معمول

unsocialization
جامعه ناپذیری، اجتماعی نشدن

unsocialized
جامعه ناپذیر، اجتماعی نشده

unsold
فروش نرفته، روی دست مانده

unsold items
اقالم فروش نرفته

unsolved
حل نشده، مرتفع نشده، ناگشوده، برطرف نشده

unsound
ناســالم، نادرســت، ناصحیح؛ سســت، متزلزل، 

نامطمئن
unspecialized

نامتخصص، بی تخصص؛ غیر تخصصی
unspecialized capital

سرمایه غیر تخصصی
unspecified partners = unspeci-

fied parties
طرف های نامشخص

unspecified = unclear
نامشخص، مبهم، نامعلوم، نامعین

unstable
بی ثبات، متزلزل، ناپایدار، نااستوار، فاقد ثبات

unstable equilibrium
تعادل ناپایدار

unstable growth
رشد ناپایدار

unstable market
بازار ناپایدار

unstable region
منطقه بی ثبات

unstable situation
وضع ناپایدار، وضعیت متزلزل، اوضاع بی ثبات

unstamped
تمبر نخورده، مهر نخورده

unstandardized
غیر استاندارد، فاقد کیفیت الزم

unstated
ناگفته، بیان نشده، ذکر نشده

unstatutable
مخالف قانون

unstructured
فاقد ساخت، فاقد ســاختار مشخص؛ بی ساخت، 

بی برنامه، بی نظم
unstructured interview

مصاحبه غیر ســاختارمند، مصاحبــه آزاد و بدون 
ساختار

unsubsidized
غیر یارانه ای

unsubstantiated
بی پایه و اساس، فاقد ادله الزم

unsuccessful
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ناموفق، بی حاصل؛ بازنده دعوی ]حقوق[
unsuccessful party

طرف بازنده دعوی ]حقوق[
unsuitable

نامناسب، به درد نخور
unsupported
بدون سند و مدرک، بی پایه و اساس، بی پشتیبان
unsystematic

غیر روشمند، غیر نظام مند، غیر سیستماتیک
untapped resources
منابع بکر و دست نخورده، منابع بهره برداری نشده
untapped = unutilized

بهره برداری نشده، دســت نخورده، بکر، استفاده 
نشده

untestable
آزمون ناپذیر

untested
آزمایش نشده، امتحان پس نداده، محک نخورده

untidy
نامرتب، نامنظم، درهم برهم

until further notice = until fur-
ther advise

تا اطالع ثانوی، تا اطالع بعدی
untimely

نا به هنگام، بی جا، بی موقع، نا به جا
untitled

بی اسم، بدون نام، بدون عنوان
untouchable

دســت نیافتنی؛ مصون از تعــرض؛ نجس، عضو 
طبقه نجس ها ]در هندوســتان[، نجس ها ]در 

جمع[
untouched

مصون، محفوظ؛ دست نخورده، بکر
untrained

آموزش ندیده، تعلیم ندیده، دوره ندیده

untransferable
غیر قابل انتقال

untreated
مداوا نشده؛ تصفیه نشده ]فاضالب[؛ عمل نیامده
untried

آزمایش نشــده؛ مطرح نشــده ]پرونده حقوقی[؛ 
تازه کار، ناآزموده

untrue report
گزارش کذب، گزارش نادرســت، گزارش خالف 

واقع
untypical

نامعمول، نامتعارف، غیر عادی
unused
unused capacity

ظرفیت بهره برداری نشده، ظرفیت بالاستفاده
unused parts
قسمت های بالاستفاده؛ بخش های استفاده نشده
unusual
غیر عادی، غیر معمول، نامعمول؛ خاص، استثنایی
unutilized

بهره برداری نشده، بکر و دست نخورده؛ بایر، موات 
]زمین[

unutilized land
اراضی بایر، زمین موات

unvalued policy
بیمه نامه بدون قید ارزش مال

unvalued stocks
سهام بدون بهای اسمی

unveil
پرده برداشــتن، برمال کــردن؛ رونمایی؛ اعالم 

کردن؛ آشکار ساختن؛ رونمایی کردن
unveiling ceremony

آیین رونمایی، مراسم رونمایی
unverifiable

غیر قابل راستی آزمایی، اثبات ناپذیر
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unversed
ناوارد، بی تجربه، ناشی

unvoluntary = involuntary = 
non-voluntary

غیر داوطلبانه، اجباری، ناخواسته؛ غیر ارادی
unvoluntary migration

مهاجرت اجباری، کوچ اجباری
unvoluntary settlement

اسکان اجباری
unwanted

ناخواسته؛ به دردنخور، اضافی
unwanted variable

متغیر ناخواسته، متغیر مزاحم
unwilling

بی میل و عالقه؛ ناخواسته، بی میلی، عدم تمایل، 
بی عالقگی، اکراه، عدم اشتیاق

unwillingly
از روی بی میلی، با اکراه

unwise
غیر عاقالنه، نامعقول؛ نابخرد؛ نابخردانه

unwritten
نوشته نشــده، نانوشــته، مکتوب نشده؛ شفاهی، 

ضمنی، غیر مکتوب
unwritten law

قانون نانوشــته، قانون غیر مدون، قانون عرفی؛ 
سنت، عرف

unwritten rules
قواعد نانوشته، قواعد عرفی

unwritten terms
شروط و قیود ضمنی

up-and-coming
آینــده دار، خوش آتیه؛ در حال پیشــرفت، رو به 

پیشرفت
upcoming

آتی، قریب الوقوع

up-country
دور افتاده

update
روزآمد کردن، روزآمدســازی، به روزرسانی؛ به روز 

کردن؛ آخرین گزارش ها
updated = up-to-date

روزآمد شده، به روز، تازه، به هنگام )شده(
updating

به روزســازی، به هنگام ســازی، روزآمــد کردن، 
به روزآوری، به روزرسانی

upfront expenses
هزینه هــای پیــش از راه انــدازی؛ هزینه هــای 

پیش پرداخت
upfront payment

پرداخت پیشاپیش
upgrade

ارتقا، بهبود، بهسازی؛ ارتقا دادن، بهسازی کردن؛ 
ارتقــا دادن، ترفیع دادن؛ ارتقــا یافتن، ترفیع 

یافتن، ارتقا پیدا کردن
upgrading

ارتقا، بهبود، اصالح وضعیت، ترفیع
uphold

تأیید کردن، حمایت کردن
upholder

حامی، پشتیبان، مدافع
upholding

حمایت، تأیید؛ حفظ
upkeep

مراقبت، تعمیــر، نگهداری )ســاختمان و ابنیه(؛ 
هزینه نگهداری، خرج تعمیرات

upland
ناحیه مرتفع، ارتفاعات

up-market neighborhood
محله اعیانی، منطقه اعیان نشین

upmarket = up-market
گران قیمت، شــیک، ســطح باال، کالس باال؛ در 
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جهت ارتقای کیفیت
upon bail

به قید ضمانت
upon the notice of the board

به دعوت هیأت مدیره
upon the recommendation

حسب پیشنهاد
Upper Chamber = Upper House

مجلس اعیان ]بریتانیا[، مجلس سنا ]آمریکا[
upper class

طبقه باالی جامعه، طبقه اعیان و اشراف
upper deciles

دهک های باال
upper hand

برتری، تفوق؛ دست باال
upper management = top man-
agement

مدیریت رده باال؛ مدیران ارشد
upper middle class

طبقه متوسط به باال
uppermost

باالتریــن، عالی ترین، از همــه مهم تر، در درجه 
نخست اهمیت

ups-and-downs
نوسانات، فراز و نشیب ها، فراز و فرودها

up-sell
بهبود انتخاب مشتری

upset price
حداقل بهای فروش ]در مزایده[؛ کمترین قیمت؛ 

قیمت پایه ]در حراج[
upshot

نتیجه، حاصل، پیامد
upside

جنبه مثبت، تنها جنبه مثبت
upside down = upside-down

وارونه، به هم ریخته، درهم برهم، سر و ته، آشفته
upstairs market

شبکه معامالتی غیر شفاف، بازار غیر شفاف
upstart

نوکیسه، تازه به دوران رسیده، نودولت
upstream
خالف جریان آب؛ باالدست )رودخانه(؛ باالدستی
upstream industries

صنایع باالدستی
upstream loan

وام اولیه، وام اصلی
upstream merger

ادغام رو به باال
up-to-date

روزآمد، به روز،، به روز شــده، به هنگام شده؛رایج، 
امــروزی، جدیدترین؛ آخریــن؛ مطلع، دارای 

آخرین اطالعات؛ آخرین اطالعات
up-to-the-minute

تازه ترین، جدیدترین، تازه تازه، داغ داغ ]اطالعات[؛ 
آخرین مد؛ لحظه به لحظه ]گزارش[

uptown
شمال شهر، باالشهر، باالی شهر

uptrend
روند صعودی

upturn
تحول، تغییر مثبت؛ رونق

upward
صعودی، رو به باال

upward demand
تقاضای صعودی، سیر صعودی تقاضا

upward economic mobility
پیشرفت اقتصادی، تحرک اقتصادی صعودی

upward mobility
ارتقــای طبقاتی، پیشــرفت اجتماعــی، تحرک 

صعودی
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upward tendency = upward 
trend

سیر صعودی، روند صعودی، گرایش صعودی
upward transition

گذار صعودی، انتقال صعودی
upward trend

روند صعودی، سیر صعودی
urban

شهری؛ شهرنشین
urban agriculture

کشاورزی شهری
urban alienation

از خودبیگانگی شهری
urban and rural consumers co-
operative

تعاونی مصرف شهر و روستا
urban area

منطقه شهری، ناحیه شهری
urban-biased

شهرگرا، دارای گرایش شهری
urban community

اجتماع شهری، جامعه شهری
urban consumers cooperatives

تعاونی های مصرف شهری
urban cooperative banks

بانک های تعاون شهری
urban cooperative societies

شرکت های تعاونی شهری
urban culture

فرهنگ شهرنشینی، فرهنگ شهری
urban development

توسعه شهری، عمران شهری، شهرسازی
urban development planning

برنامه ریزی عمران شــهری، برنامه ریزی توسعه 
شهری

urban distressed areas
بافت های فرسوده شهری

urban district
شهرستان

urban dwellers
شهرنشینان، اهالی شهر

urban economics
اقتصاد شهری

urban economy
اقتصاد شهری

urban environmental manage-
ment

مدیریت محیط زیست شهری
urban fabric

بافت شهری
urban folk

شــهری جماعت، جماعــت شــهری، جماعــت 
شهرنشین

urbanism
شهرگرایی، شهرنشینی، طرفداری از سبک زندگی 

شهری
urbanist

طرفدار  شهرنشینی،  طرفدار  شهرنشین،  شهرگرا، 
سبک زندگی شهری

urbanite
شهرنشین

urbanization
شهرگرایی، شهرنشینی؛ شهری کردن؛ شهرگرایی، 

شهری سازی، جنبه شهری بخشیدن
urbanization economies

اقتصادهای شهری؛ اقتصادهای شهرگرا
urbanized

شهری، شهرنشین؛ شهری شده
urbanized working class

طبقه کارگر شهرنشین
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urban land
اراضی شهری

urban master plan
طرح جامع شهری

urban neighborhoods
محالت شهری، محله های شهر

urbanology = urban study
شهرشناسی

urban-oriented development
توسعه شهرگرا

urban people
شهرنشینان، اهالی شهر، مردم شهر

urban planner
مهندس شهرسازی، برنامه ریز شهری

urban planning
برنامه ریزی شهری، شهرسازی

urban population
جمعیت شهری، جمعیت شهرنشین

urban poverty
فقر شهری

urban pull
جاذبه شهری

urban renewal
نوسازی شهری

urban servitudes = urban ser-
vices

خدمات شهری
urban slums

مناطق آلونک نشین شــهری، مناطق زاغه نشین 
شهری

urban societies
جوامع شهری

urban sprawl
گسترش بی رویه شهر، دامن گستری شهری

urban structure

ساختار شهری، بافت شهری
urban transport

حمل و نقل شهری
urban transportation
وسایل حمل و نقل شهری، حمل و نقل شهری

urban transport means
وســایل حمل و نقل شهری، وسایط حمل و نقل 

شهری
urban village

روستای شهری، دهکده شهری
urban wastes

پسماندهای شهری، فضوالت شهری
urge

ترغیب کردن، خواستن، اصرارکردن به، خواستار 
شدن؛ واداشتن

urgency
امور اضطراری، موارد  فوریت، اضطرار، ضرورت؛ 

اضطراری ]درجمع[
urgent

فوری، اضطراری، مبرم، فوری فوتی
urgent cases = urgencies

موارد اضطراری، امور اضطراری
urgently

بی درنگ، اضطراراً، فوراً، به فوریت
urgent matters

امور اضطراری، موضوعات اضطراری
urgent need = dire need

نیاز فوری، نیاز شدید، نیاز مبرم
urgent repairs

تعمیرات فوری و اضطراری
Uruguay Round

دور مذاکرات اوروگوئه
usable

قابل مصرف، قابل استفاده، به درد بخور
usable products
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محصوالت قابل استفاده، محصوالت به درد بخور
usage

اســتعمال؛ بهره بــرداری، کاربری؛ عرف؛ رســم 
و عادت خــاص؛ حق العبور، ارتفاق؛ اســتفاده، 

کاربرد، به کارگیری، نحوه کاربرد
usage of trade

عرف و رویه تجاری
usages

رسوم، آداب و رسوم، عرف و عادت
usage value

ارزش کاربرد، ارزش استفاده، ارزش کاربری
USAID

بنگاه بین المللی ایاالت متحده برای توسعه
usance

مهلت، مهلت پرداخت، فرجه؛ اعتبارنامه به وعده؛ 
مهلت پرداخت بروات ارزشی

usance bill
برات مدت دار

usance credit
اعتبار اسنادی غیر نقدی

US Dollar (USD)
دالر ایاالت متحده، دالر آمریکا

use
اســتفاه کردن، بــه کار بردن، اســتعمال کردن، 
مصرف کردن؛ اســتفاده، مصرف، اســتعمال، 

کاربرد؛ فایده، خاصیت
use agreement

قرارداد کاربری
use and occupancy insurance

بیمه استفاده و تصرف، بیمه انتفاع و تصرف
use and occupation

انتفاع و تصــرف؛ تصرف عدوانــی، تصرف غیر 
قانونی

use and occupation right
حق انتفاع و تصرف

used
کارکرده، مســتعمل، دســت دوم ]کاال[؛ استفاده 

شده، بهره برداری شده، مصرف شده
used stamp

تمبر باطله
useful

ســودمند، مفید، به درد بخور، ثمربخش، مثمرثمر، 
رضایت بخش

useful function
کارکرد سودمند، نقش مفید

useful life
عمر مفید، دوره بهره بــرداری؛ زندگی پر بار و پر 

ثمر
useful life = shelf-life

عمر مفید ]اقالم و کاالها[، دوره بهره برداری
useless

بی فایــده، به درد نخــور؛ بی نتیجــه، بی حاصل؛ 
بی عرضه

useless papers
اوراق باطله

use of capital
استفاده از ســرمایه، کاربری سرمایه، به کارگیری 

سرمایه
use of force

توسل به زور، استفاده از زور
use of undue authority

سوءاستفاده از قدرت
user

کاربر، استفاده کننده، مصرف کننده، بهره بردار
user-benefit principle

اصل منفعــت بهره بــردار، اصل تأمیــن منافع 
استفاده کننده یا بهره بردار

user-controlled
بهره بردارـ  ناظر، در اختیار بهره بردار، تحت کنترل 

استفاده کننده
user cost
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هزینه بهره بردار، هزینه کاربر
user cost of capital

هزینه سرمایه برای بهره برداری
user-friendly

کاربرپسند، خوش دست، راحت
user groups

گروه های بهره بردار
use right

حق کاربری، حق بهره برداری، حق استفاده
user manual

راهنمــای اســتفاده کننده، راهنمــای بهره بردار؛ 
دفترچه راهنمای استفاده کننده، دفترچه راهنما
user-owned

متعلق به بهره بــردار، متعلق به اســتفاده کننده، 
بهره بردار ـ مالک

user-owned firms
بنگاه هــای بهره بردار ـ مالــک، بنگاه های تحت 

مالکیت بهره بردار
user-owner principle

اصــل بهره بردار ـ مالک، اصل اســتفاده کننده ـ 
صاحب

user right
حق تصرف و بهره برداری

users of financial information
کاربران اطالعات مالی

users preferential charges
هزینه های ترجیحی مصرف کنندگان

use tax
مالیات بهره برداری، مالیات بر اســتعمال، مالیات 

کاربری
use up

مستعمل کردن؛ به طور کامل استفاده کردن، ته 
چیزی را در آوردن

use upon use
انتفاع ثانوی

use value
ارزش مصــرف، ارزش اســتعمال، ارزش کاربرد، 

ارزش مصرفی؛ ارزش انتفاع، ارزش رهنی
usual

متداول، معمول، رایج، مرســوم؛ عادی، معمولی، 
متعارف

usual risks
مخاطرات عادی، ریسک های متعارف و معمولی

usufruct
حق اســتفاده، حــق انتفاع، حق عمــری، حق 

بهره برداری
usufructuary

انتفاعی، دارای حق انتفاع، دارای حق اســتفاده، 
مربوط به انتفاع؛ منتفع، بهره بردار

usufructuary right
حق انتفاع، دارای حق اســتفاده از عین و نمائات 

]حقوق[
usurer

رباخوار، نزول خوار
usurious

رباخوارانه، ربوی
usurious contract

عقد ربوی
usurious loan

قرض ربوی، وام ربوی
usurious rate of interest

نرخ بهره ربوی
usurp

غصب کردن
usurpation

غصب
usurper

غاصب، غصب کننده
usury

ربا، نزول؛ رباخواری، نزول خواری
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usury-free banking
بانک داری بدون ربا، بانک داری غیر ربوی

utilitarian
فایده گرایانه، سودگرایانه، سودطلبانه

utilitarian economics
اقتصاد سودگرا، اقتصاد سودگرایانه

utilitarianism
مکتب سودجویی، مکتب اصالت نفع؛ سودگرایی، 
فایده گرایی، نفع گرایی؛ مطلوبیت گرایی، اصالت 

مطلوبیت
utilitarianist

سودگرا، فایده گرا، نفع گرا، سودطلب؛ طرفدار تفکر 
اصالت نفع

utilities
امکانــات عمومی، تســهیالت عمومی، خدمات 
رفاهــی عمومــی؛ خدمات شــهری؛ امکانات 

رفاهی عمومی
utility

مطلوبیت، بهینگی، فایده؛ خدمات رفاهی عمومی، 
امکانات رفاهی عمومی ]در جمع[

utility company
شرکت خدماتی، شرکت خدمات رفاهی

utility cooperatives = utility co-
ops

تعاونی های خدمات عمومی، تعاونی های خدمات 
شهری

utility function
تابع مطلوبیت

utility fund
صندوق عام المنفعه، صندوق فواید عامه

utility goods
کاالی عام المنفعه

utility maximization
بیشینه سازی مطلوبیت

utility optimum
بهینگی مطلوبیت، مطلوبیت بهینه

utility policy
سیاست منفعت جویی

utility rate
نرخ مطلوبیت، نرخ سودمندی، سطح مطلوبیت

utility theory
نظریه مطلوبیت، نظریه بهینگی

utility theory of value
نظریه ارزش بر مبنای مطلوبیت، نظریه مطلوبیت 

ارزش
utilization factor

ضریب بهره برداری، عامل بهره برداری
utilization of services

بهره برداری از خدمات، بهره مندی از خدمات
utilization permit

پروانه بهره بــرداری، مجوز بهره بــرداری، اجازه 
بهره برداری

utilization rate
میــزان بهره بــرداری، نرخ بهره برداری، شــدت 

بهره برداری، سطح بهره برداری
utilization = utilisation

بهره بــرداری، به کارگیری، بهره بردن، اســتفاده 
کردن، به کار بردن

utilized lands
اراضی دایر

utmost good faith
نهایت حسن نیت

utopia
آرمان شهر، مدینه فاضله

utopian
آرمانی، آرمان گرایانه، خیال پردازانه، آرمان پردازانه، 

آرمان شهری
utopianism

آرمان شهرجویی،  آرمان شهرگرایی،  آرمان گرایی، 
آرمان پردازی

utopianist
آرمان گرا، آرمان شهرگرا، آرمان شهرجو، آرمان پرداز
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utopian socialism
سوسیالیســم تخیلــی، سوسیالیســم آرمانــی، 

جامعه گرایی آرمان شهری
utopian society

جامعه آرمانی، جامعه آرمان شهری
u-turn

تغییر جهت اساسی، چرخش صد و هشتاد درجه، 
دگرگونی بنیادی؛ عدول؛ تغییر اساسی



vacancy
شــغل بالتصدی، محل شغلی خالی، پست خالی، 

جای خالی؛ خأل ذهنی
vacancy factor

زیان خالی بودن
vacant

پست خالی، پست بالتصدی؛ بالتصدی؛ متروک؛ 
بالوارث

vacant estate
ملک بی صاحب، ملک بی وارث

vacant lot
زمین خالی، زمین ساختمانی

vacant position
پست بالتصدی، پست خالی، پست بالمتصدی

vacant possession
ملک خالی، ملک بدون مســتأجر؛ تصرف حال، 

تصرف آزاد
vacate

تخلیه کــردن، خالی کردن ]مکان[؛ ترک کردن، 
رها کردن )پســت(؛ فســخ کردن، لغو کردن 

)حکم(
vacate a contract

فسخ کردن قرارداد، لغوکردن قرارداد
vacate an apartment

تخلیه کردن آپارتمان
vacate an office

اســتعفا کردن، کناره گیری کــردن از مقام، رها 
کردن پست

vacate the premises
تخلیــه کــردن عین مســتأجره، تخلیــه کردن 

ساختمان
vacating

تخلیه عین مســتأجره )توسط مســتأجر(، تخلیه 
کردن، خالی کردن

vacation
تعطیالت، تعطیلی؛ مرخصی؛ تخلیه؛ فترت؛ ابطال، 

لغو؛ تنفس، تعطیلی موقت
vaccination

مایه کوبی، واکسیناسیون، تلقیح
vagabond

V
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خانه به دوش، بی خانمان، آواره
vagary

تغییر، نوسان، نا به سامانی
valid

معتبر، موثق، قابل اطمینان، دارای اعتبار؛ محکمه 
پسند

validate
اعتبار بخشیدن، معتبر ســاختن؛ تصدیق کردن، 
تأیید کردن؛ تنفیذ کردن، قوت قانونی بخشیدن
validation

صحه گــذاری، تأیید، اعتباربخشــی، تأیید اعتبار؛ 
معتبرسازی؛ تنفیذ، تصدیق

validation of findings
تعیین روایی یافته ها

valid contract
قرارداد معتبر

valid deed
سند معتبر

validity
اعتبار، درستی، صدق، صحت؛ روایی ]پژوهش[

validity criteria
مالک های اعتبار، معیارهای روایی

validity index
شاخص اعتبار، شاخص روایی

validity of transaction
صحت معامله

validity period
مدت اعتبار، دوره اعتبار

valid objection
اعتراض وارد، اعتراض مستدل، اعتراض موجه

valid title
سند معتبر؛ مالکیت بالمعارض

valid votes
آرای صحیح

valorization

تثبیت قیمت اجناس؛ قیمت گذاری اجناس توسط 
دولت؛ تعیین ارزش، ارزش گذاری

valuable
با ارزش، بهادار، قیمتی، پربها، ارزشمند

valuable assets
اوراق بهادار، دارایی های قیمتی

valuable consideration
عوض بهادار، عوض ارزنده، پاداش پربها؛ عوض 

دارای ارزش مالی
valuable objects = valuables

اشیای قیمتی، اشیای گران بها
valuable papers

اسناد بهادار، اوراق بهادار؛ اسناد با ارزش
valuation

ارزش گذاری، تعیین ارزش، ارزیابی، تقویم
valuation of the risks

ارزیابی مخاطرات
valuation technology

فناوری ارزش گذاری
value

ارزش، قدر، بها؛ قیمت گذاری کردن؛ ارزش قائل 
شدن؛ گرامی داشــتن، ارج نهادن؛ ارج؛ مقدار؛ 

تقویم کردن ]حقوق[
value accounting

حسابداری بر مبنای ارزش
value-added activities

فعالیت هــای دارای ارزش افــزوده، فعالیت های 
ارزش افزون

value-added = added value = 
value added

ارزش افزوده
value-added by manufacture

ارزش افــزوده کارخانــه، ارزش افزوده حاصل از 
عمل آوری

value-added cooperative
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تعاونــی ارزش افزون، تعاونــی تولیدکننده ارزش 
افزوده، تعاونی ارزش افزوده

value-added industry
صنعــت ارزش افزون، فعالیــت تولیدکننده ارزش 

افزوده، صنعت ارزش افزوده
value-added processing

فراوری ارزش افزون، فــراوری تولیدکننده ارزش 
افزوده

value-added products
افــزوده، محصوالت  محصــوالت دارای ارزش 

ارزش افزون
value-added tax (VAT)

مالیات بر ارزش افزوده
value-adder per worker

ارزش افزوده به ازای هر نیروی کار
value-adding

ارزش افزایی؛ ارزش افزون، ارزش افزا
value-addition

ایجاد ارزش افزوده، ارزش افزایی
value analysis

تحلیل ارزش، تحلیل مقدار، ارزش سنجی
value-based

ارزش مدار، ارزش محور، ارزش گرا
value-based leadership

رهبری ارزش مــدار، رهبری ارزش گرا، رهبری بر 
پایه ارزش

value-based management
مدیریت ارزش گرا، مدیریت بر پایه ارزش

value-based profession
حرفه ارزش گرا، حرفه ارزش محور

value chain
زنجیره ارزش

value chain analysis
تحلیل زنجیره ارزش

value chain strategy

راهبرد زنجیره ارزش
valued

با ارزش، ارزشمند، معتبر
value date

تاریخ اجرا، سررسید؛ تاریخ ثبت ارزش یا قیمت
value engineering

مهندسی ارزش
value-generating

ارزش آفرین، ارزش آفرینی، ارزش زا، ارزش زایی
value-generation

ارزش،  ایجــاد  ارزش،  تولیــد  ارزش آفرینــی، 
ارزش زایی، خلق ارزش

value judgement
قضاوت شخصی؛ داوری ارزشی، قضاوت ارزشی، 

ارزش گذاری شخصی
value-laden
پر ارزش، پربها، سرشار از ارزش، دارای بار ارزشی
value of money

ارزش پولی
value-orientation

ارزش گرایی، جهت گیری ارزشی
value-oriented

ارزش گرا، دارای جهت گیری ارزشی
valuer = appraiser

ارزیاب، کارشناس ارزیابی، مقّوم
value rescaling

رتبه بندی مجدد ارزش ها
values

ارزش ها؛ مقادیر؛ معیارها، ضوابط
value system

نظام ارزشی
van

وانت
vandalism

تخریب عمدی، ویرانگری، خراب کاری
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vanguard
پیشتاز، پیشرو، طالیه دار، پیش قراول، پیشگام

vantage
امتیاز، مزیت؛ برتری، تفوق

vantage point
موضع برتر؛ وجه امتیاز

vara = vareh
واره ]نوعی تعاونی سنتی زنانه در جمع آوری شیر[؛ 

شیرواره
variable

متغیر ؛ بی ثبات، ناپایدار، دارای نوسان
variable budget

بودجه متغیر، بودجه شناور، بودجه انعطاف پذیر
variable cost

هزینه متغیر
variable factors

عوامل قابل تغییر )تولید(
variable interest rate

نرخ بهره متغیر، نرخ بهره شناور
variable rate stock

سهام با نرخ بهره متغیر
variable yield investment

سرمایه گذاری با بازده متغیر
variance

پراش، متغیر ؛ اختالف، تفاوت؛ واریانس
variance analysis

تحلیل پراش، تحلیل واریانس
variation

تغییر، نوســان، دگرگونی؛ گونه، نوع؛ نوســانات، 
تغییرات ]در جمع[

varied
متنوع، متغیر، گوناگون، مختلف؛ جورواجور

variety
زیرگونه، رقم، واریته؛ تنوع، گوناگونی؛ نوع؛ انواع 

و اقسام، انواع گوناگون ]در جمع[

variety of skill
تنوع مهارت؛ انواع مهارت

variety reduction
کاهش تنوع

variety store
خــرازی، خرازی فروشــی، فروشــگاه کاالهای 

گوناگون، فروشگاه لوازم متفرقه ]و ارزان[
various

متنوع، گوناگون، مختلف، جورواجور، متعدد
various reasons

دالیل گوناگون، دالیل متعدد، دالیل مختلف
vassal

رعیت، تابع، نوکر و بنده؛ تیول دار
vast majority

اکثر قریب به اتفاق، اکثریت قریب به اتفاق
vault

گاوصندوق، خزانه ]بانک[
vault cash

نقدینگی خزانه
vegetable

سبزی، سبزیجات؛ گیاهی، نباتی، گیاه خوراکی
vegetable farmers = vegetable- 
growers

سبزی کاران
vegetable farming = vegetable 
cultivation

سبزی کاری، کشت سبزی، زراعت سبزیجات
vegetable farms

مزارع سبزی،؛ مزارع کشب سبزیجات
vegetable garden

باغچه سبزیجات خانگی، باغچه
vegetable-growers cooperatives

تعاونی های سبزی کاران
vegetarian

گیاه خوار
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vegetation = vegetation cover
پوشش گیاهی

vehicle
خودرو، وســیله نقلیه؛ وســایط نقلیه ]در جمع[؛ 
وســیله انتقال، وسیله پیشبرد؛ وســیله، ابزار، 

عامل؛ عامل پیشبرد
vehicle currency

پول واسطه
veil of money

حجاب پولی، پوشش پولی
velocity of circulation

سرعت گردش پول
vendee

خریدار؛ مشتری ]حقوق[
vendor

فروشنده؛ بایع ]حقوق[
vendor’s lien

حق تقدم فروشــنده، امتیاز فروشنده؛ حق حبس 
مال برای فروشنده تا زمان پرداخت بها توسط 

خریدار
vendor’s shares

سهام تأسیس شرکت
vendors statement

صورت حساب فروشندگان مواد و کاال
venture

فعالیــت اقتصادی، کســب و کار )مخاطره آمیز(؛ 
معاملــه پرخطــر؛ جرأت، جســارت؛ جســور؛ 

جسورانه؛ کسب و کار جسورانه
venture accelerator

شتاب دهنده کسب و کار )جسورانه(
venture capital

خطرپذیــر،  ســرمایه  مخاطره آمیــز،  ســرمایه 
سرمایه گذاری خطرپذیر

venture capitalist
سرمایه گذار مخاطره پذیر، سرمایه گذار جسور

venture creation

ایجــاد کســب و کار جدید، ایجاد کســب و کار 
جسورانه

venture development
ایجاد کسب و کار، توسعه کسب و کار )جسورانه(
venture incubator

مرکز رشد کسب و کار )جسورانه(
venture network

شبکه کسب و کار )جسورانه(
venturesome

با ریســک،  توأم  مخاطره آمیــز، ماجراجویانــه؛ 
جسورانه

venturing
سرمایه گذاری جسورانه

venue
مکان، محل، محل برگزاری ]جلســه، همایش، 

دادگاه[
venue of general meeting

محل برگزاری مجمع عمومی
venue of meeting

محل برگزاری جلسه، مکان تشکیل جلسه
verbal

شفاهی، کالمی، لفظی، زبانی؛ تحت اللفظی، لفظ 
به لفظ

verbal agreement
توافق شفاهی

verbal communication
ارتباط کالمی

verbal consent
رضایت شفاهی، موافقت شفاهی

verbal contract
عقد لفظی، قرارداد شفاهی

verbal evidence
شواهد و مدارک شفاهی، بینه کالمی

verbal note
یادداشت شفاهی؛ یادداشــت تسلیمی به نماینده 
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سیاسی دولت خارجی
verbal offer

پیشنهاد شفاهی
verbal order

دستور شفاهی
verbal reasoning

استدالل کالمی
verbal statement

گزارش شفاهی
verdict

حکم، رأی؛ تصمیم هیأت منصفه
verdict of acquittal

رأی برائت، حکم برائت
verdict of guilty

رأی محکومیت، حکم محکومیت
verdict of non-guilty

حکــم تبرئــه، رأی برائت، حکــم برائت، حکم 
عدم تقصیر

verifiability
اثبات پذیری، قابلیت راستی آزمایی

verifiable
قابل تأیید، قابل اثبات؛ قابل راستی آزمایی

verification
تأیید؛ رسیدگی؛ تشخیص؛ راستی آزمایی

verification of debts
تشخیص دیون

verified
تأیید شده، اثبات شده، گواهی شده، مصدق

verified copy
رونوشت مصدق

verify
راستی آزمایی کردن؛ تأیید کردن، تصدیق کردن، 
صحه گذاشتن، گواهی دادن؛ رسیدگی کردن، 

ممیزی کردن
veritable case

مصداق عینی
vernacular = local

محلی، بومی
versatile

چند منظوره، چند کاره، همه فن حریف
versed

ماهر، چیره دست، خبره، کارشناس، مطلع
version

روایت، قول؛ برداشت، تعبیر، تلقی؛ نسخه، نوع
vertical

عمودی
vertical analysis

تحلیل عمودی
vertical and horizontal integra-
tion

ادغام افقی و عمودی
vertical chain

زنجیره عمودی
vertical combination

تلفیق عمودی، ترکیب عمودی
vertical coordination

هماهنگی عمودی
vertical differentiation

تفکیک عمودی
vertical disintegration

تجزیه عمودی، تفکیک عمودی
vertical filling

ردیف بندی عمودی
vertical group

گروه عمودی
vertical growth

رشد عمودی
vertical integration

ادغام عمودی
vertical merger
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ادغام عمودی
vertical migration

کوچ عمودی، مهاجرت عمودی
vertical mobility

تحرک عمودی
vertical networks

شبکه های عمودی
vertical price fixing

تثبیت عمودی قیمت؛ قیمت گذاری عمودی
vertical promotion

ارتقای عمودی، پیشرفت )شغلی( عمودی
vertical relations

رابطه عمودی، مناسبات عمودی
vertical social mobility

تحرک اجتماعی عمودی
vertical society

جامعه عمودی
vertical specialization

تقســیم کار عمــودی، تقســیم بندی تخصصی 
عمودی

vertical structures
ساختارهای عمودی

vertical trade union
اتحادیه صنفی عمودی، اتحادیه کارگری عمودی
vertical work group

گروه کار عمودی، کارگروه عمودی
very low price

ثمن بخس، بهای بسیار نازل
very near relatives

محارم، اقربا، بستگان بسیار نزدیک
vest

اعطا کردن، بخشــیدن؛ تفویض کــردن، واگذار 
کردن

vested-in interest
حق انتفاع بالقــوه؛ واگذاری حق انتفاع، واگذاری 

حق بهره برداری
vested-in possession

حق انتفاع بالفعل؛ حقوق کسب شده بر اثر انتفاع 
مستقیم؛ واگذاری مال تحت تصرف

vested in remainder
واگذاری مال مستعد تصرف

vested interest
حق قانونی، نفع شــخصی؛ گروه هــای ذی نفع، 
صاحبــان منافع ]در جمع[؛ حقوق مســلم ]در 

جمع[
vested-interest group

گروه ذی نفع، گروه صاحب منفعت؛ گروه مسلط
vested rights

حقوق مکتسبه )به موجب قانون اساسی(، حقوق 
مسلم

veteran
پیش کسوت، کهنه کار، کارآزموده، کارکشته

veterinarian
دامپزشک

veterinarian doctor
دکتر دامپزشک

veterinary
دامپزشکی

veterinary certificate
گواهی بهداشت دام، مجوز دامپزشکی

veterinary equipment
تجهیزات دامپزشکی

veterinary services
خدمات دامپزشکی

veto
وتو، حق وتو؛ رأی مخالــف؛ رد کردن، مخالفت 

کردن؛ حق رد یا قبول؛ وتو کردن
vetoer

وتو کننده، وتوگر، دارنده حق وتو
veto group
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گروه وتو، گروه دارای حق وتو
veto power

حق وتو، قدرت وتو
vets

دامپزشکان
vetting

بررسی، رسیدگی، بازرسی، تحقیق
viability

عملی بودن، پایایی داشتن، زیستایی، ماندگاری
viability of project

عملی بودن پروژه؛ موفقیت پروژه
viable

قائم به ذات، خودکفا، کارآمد، پویا، پایا، زیســتا، 
دوام پذیر، ماندگار، مانا

viable business
کسب و کار باثبات

viable economy
اقتصاد پویا، اقتصاد پایا

viable enterprises
اقتصادی  تشکل های  پایدار،  اقتصادی  بنگاه های 

باثبات
viable model

الگوی زیستا، الگوی کارا
viable system

نظام باثبات، نظام کارآمد
viable units

واحدهای زیستا، واحدهای کارا
vicarious

نیابتی، وکالتی؛ عاریتی؛ غیر مستقیم
vicarious agent

نماینده قائم مقام
vicarious liability

مسئولیت کارفرما
vice

نقص، نقطه ضعف، منکر؛ منکرات ]درجمع[

vice-
معاون، قائم مقام، جانشین، نایب

vice-chairman
نایب رییس )جلسه(، نایب رییس هیأت مدیره

vice-manager = deputy-manager
معاون مدیر

vice-president
نایب رییس، معاون رییس؛ معاون رییس جمهور

vice-versa
برعکس، بالعکس، متقاباًل

vicinity
کوی، بــرزن، کوچه؛ حول و حــوش، پیرامون، 

اطراف؛ مجاورت، همجواری
vicious circle

دور باطل، چرخه باطل
vicious record

سوء سابقه
victim

قربانی؛ زیان دیده، متضرر
victim company

شرکت قربانی، شرکت متضرر
victorious

پیروزمند، فاتح، غالب، ظفرمند، برنده، پیروز
victory

پیروزی، فتح، ظفر، موفقیت
video-conference

کنفرانس ویدیویــی، گردهمایی ویدیویی، ویدیو 
کنفرانس

video-teleconference
کنفرانس ویدیویی از راه دور

view
دیدگاه، عقیده، نظر؛ نما، منظر، چشــم انداز، دور 

نما؛ تلقی کردن، دیدن، نگاه کردن
viewer

ناظر، بیننده، تماشاگر
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viewpoint = point of view
دیدگاه، نقطه نظر

vigilance
آگاهی، هشیاری، بیداری، تیزبینی

vigilant
هشیار، تیزبین، گوش به زنگ

village
ده، دهکده، روستا، آبادی، قریه

village cooperative
تعاونی دهکده، تعاونی ده، تعاونی روستایی

village council
شورای ده، انجمن ده

village development committee 
(VDC)

کمیته عمران روستا، کمیته توسعه روستایی
village doctor

روستاپزشک؛ حکیم ده، طبیب آبادی
village-dweller
village elderly women

گیس سفیدان ده
village elderman

کدخدا، ریش سفید ده، ریش سفید آبادی
village elders

ریش سپیدان ده، گیس سفیدهای ده
village enterprises

بنگاه های اقتصادی روستایی
village grain bank

انبار عمومی غله روستایی، بانک غله روستایی
village head = village chief

کدخدا
village irrigation scheme

طرح آبیاری روستایی، طرح آب رسانی روستایی
village leader

کدخدا، رییس ده، بزرِگ ده
village-level

در ســطح ده، در ســطح دهکده، در تراز روستا، 
روستایی

village-level worker
کارگزار سطح روستا؛ روستامروج

village management
دهداری، مدیریت روستا، مدیریت ده

village management committee
شورای دهداری، کمیته دهداری، کمیته مدیریت 

روستا
village manager

کدخدا، رییس ده؛ دهدار
village mentality

ذهنیت روستایی، روحیه روستایی
village midwife

روستاماما، قابله روستا
villager
village residents 
village resource management 
committee

کمیته مدیریت منابع روستا
villages of cooperatives

دهکده های تعاون، دهکده های تعاونی
village tourism

گردشگری دهکده ای، روستا گردی، ده گردی
vindication

استیفا، احقاق )حق(، دفاع از خود؛ اثبات حقانیت؛ 
رفع اتهام، رفع شبهه

vindication of rights
استیفای حقوق، احقاق حق، اثبات حقانیت

vineyard
تاکستان، موستان

violation
تخطی، نقض، تخلف، تجاوز

violation of domicile
نقض حریم مسکونی
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violation of law
تخطی از قانون، نقض قانون

violation of legal norms
تخطی از ضوابط قانونی

violation of rights
تعدی، نقض حقوق، تجاوز به حقوق

violence
خشونت؛ ناآرامی، حدت و شدت

violent
خشن، خشونت آمیز

virtual
بالقــوه، تقریبی؛ واقعی، عملی؛ مجــازی ]رایانه، 

اینترنت[
virtual assistant

دستیار مجازی
virtual branding

برندسازی مجازی
virtual city = cyber city

شهر مجازی
virtual company

شرکت مجازی
virtual economy

اقتصاد مجازی
virtual extension = cyber exten-
sion

ترویج مجازی
virtual fair = virtual exhibition

نمایشگاه مجازی
virtual incubator
مرکز رشد مجازی؛ مراکز رشد مجازی ]در جمع[
virtual reality

واقعیت مجازی، شبه واقعیت
virtual shopping

خرید کردن در محیط مجازی، خرید مجازی
virtual store = virtual shop

فروشگاه مجازی
virtue

فضیلت، مزیت، حســن؛ فضایل، محســنات ]در 
جمع[

virtuous
بافضیلت، پرهیزکار، حق به جانب

virtuous circle
دور مقبول، چرخه مفید، دور ســودمند ]در مقابل 

دور باطل[
virtuous city

شهر نیکان، نیکان شهر، مدینه فاضله
vis-à-vis

در مقایسه با، نقطه مقابل، در مقابل
visibility

رؤیت پذیری، قابلیت به چشم آمدن، آشکاری؛ نمو 
داشتن، دیده شدن، به چشم آمدن

visible
مشهود، مرئی، آشکار، نمایان، هویدا؛ نمود داشتن؛ 

به چشم آمدن، در دید بودن
visible items

اقالم مرئی، اقالم مشــهود؛ مــوارد عینی، موارد 
مشهود

vision
چشــم انداز، چشــم انداز آرمانی؛ بینش، بصیرت؛ 

وهم، پندار
visionary

آرمان گرایــی؛ بصیــر، ژرف اندیــش، بینش مند؛ 
خیال بافانه

visionary leader
رهبر بینش مند، رهبر دوراندیش، رهبر با بصیرت
vision statment

بیانیه چشم انداز
visit

مالقات، بازدید، سرکشی؛ سرکشی کردن؛ عیادت 
کردن، بازدید کردن، مالقات کردن
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visiting card = calling card
کارت ویزیت

visiting delegation
هیأت اعزامی، هیأت میهمان؛ هیأت بازدیدکننده، 

هیأت مدعو
visiting fellow

همکار مدعو، همکار میهمان
visiting fireman

مهمان عالی قدر، میهمان گرانقدر
visiting hours

ساعات مالقات، ساعات بازدید
visiting professor

استاد مدعو، استاد میهمان
visitor

عیادت کننــده؛  مالقات کننــده،  بازدیدکننــده، 
گردشگر، توریست، مسافر؛ بازاریاب

visitor’s tax
مالیات اقامت، مالیات بر اقامت

visit site
محل بازدید، محل مورد بازدید

visual
بصری، دیداری؛ کمک های دیداری ]در جمع[

visual aids
وسایل کمک آموزشی دیداری

visual arts
هنرهای تجسمی

visual commication
ارتباط بصری، ارتباط دیداری

visualization
تجسم، مجسم ســازی، تصور؛ تصویری به دست 

دادن، متصور ساختن
visual media

رسانه های دیداری، وسایل ارتباطی بصری
vital

حیاتی، اساسی، واجب، ضروری، بسیار مهم

vital events
وقایع حیاتی، وقایع بسیار مهم

vital farm credit
اعتبارات کشاورزی ضروری، وام زراعی ضروری

vital index
شاخص حیاتی، شاخص مهم

vital records
سجل احوال مدنی

vital statistics
آمار وقایع حیاتی، آمار احوال شخصی؛ آمار و ارقام 

حیاتی؛ آمار ثبت احوال
vocation

حرفه، شغل، پیشه
vocational

حرفه ای، شغلی، پیشه ای
vocational advice

راهنمایی شغلی، مشاوره حرفه ای
vocational adviser

مشاور در امور شغلی و حرفه ای
vocational aptitude test

آزمون استعداد شغلی
vocational competency system

نظام صالحیت حرفه ای
vocational counseling

مشاوره شغلی
vocational counselor

مشاور شغلی
vocational development
پیشرفت حرفه ای، پیشرفت شغلی؛ توسعه حرفه ای
vocational education

آموزش حرفه ای، تربیت شغلی
vocational groups

گروه های پیشه ای، گروه های شغلی
vocational guidance
هدایت حرفه ای، رهنمود شغلی، راهنمایی شغلی
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vocationalism
حرفه گرایی

vocationalize
حرفه ای سازی، جنبه حرفه ای و تخصصی دادن

vocational orientation
توجیه شغلی، آشناسازی با شغل و حرفه

vocational school
هنرستان، مدرسه صنعتی

vocational skill
مهارت حرفه ای، مهارت شغلی

vocational test
آزمون حرفه ای، آزمون شغلی

vocational training
کاردانش، حرفه آموزی، آموزش شــغلی، آموزش 

حرفه ای، مهارت آموزی شغلی
vocational training centers

مراکز حرفه آموزی، مراکز آموزش حرفه ای، مراکز 
کاردانش

vocational training course
دوره کاردانش، دوره حرفه آموزی

vocational training plan
برنامــه آموزش های حرفــه ای، برنامه کاردانش؛ 

برنامه حرفه آموزی؛ طرح کاردانش
vogue

اقبال عــام، گرایش عمومی؛ مــد، مد روز، همه 
پسندی، اقبال عمومی

voice
رأی، نظر، عقیــده؛ صدا؛ حق اظهــار نظر، ابراز 
داشــتن؛ حق ابزار عقیده؛ دفاع کردن )از منافع 

یا حق و حقوق(
voice vote

رأی شفاهی
void

باطل، بی اعتبــار، بی اثر، کان لم یکن؛ تهی، خالی، 
پوچ؛ از درجه اعتبار ســاقط کردن، کان لم یکن 

اعالم کردن؛ باطل کردن

voidable
قابل الغا، قابل فسخ؛ جایز

voidable contract
عقد جایز، قرارداد قابل الغا، قرارداد قابل فسخ

voidable transaction
معامله قابل فسخ

void clause
شرط باطل

void contract
قرارداد بی اعتبار، عقد باطل

void transaction
معامله باطل

volatile
فّرار، ناپایدار، بی ثبات، متغیر، پر نوسان

volatility
بی ثباتی، ناپایداری، تغییر پذیری

volition
خواست، اراده، اختیار

volume
حجم، گنجایش، مقدار، اندازه، میزان

volume discount
تخفیف خرید عمده

volume index
شاخص حجم، شاخص میزان

volume of business
حجم معامالت، میزان داد و ســتد؛ حجم کسب 

و کار
volume of business turnover

حجم گردش تجاری، حجم گردش معامالت
volume of credit

حجم اعتبار
volume of exports

حجم صادرات
volume of lending

حجم وام، میزان وام، مقدار وام
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volume of production
حجم تولید، میزان تولید، مقدار تولید

volume of trade
حجم تجارت، حجم داد و ستد

volume of transactions
حجم معامالت

voluntarily
داوطلبانه، اختیاری، ارادی، خودخواسته

voluntarism
اصالت اراده، اراده گرایی؛ طرفداری از آزادی عمل 

در انتخاب
voluntarist
اراده گرا، طرفدار اصالت اراده، طرفدار آزادی عمل
voluntary

داوطلبانــه، مردمــی، افتخاری، اختیــاری؛ خود 
خواسته، ارادی؛ داوطلب

voluntary admission
ورود داوطلبانه، پذیرش داوطلبانه

voluntary alienation
انتقال اختیاری

voluntary amalgamation = vol-
untary merger

ادغام داوطلبانه
voluntary and open membership

عضویت آزاد و اختیاری ]اصل اول تعاون[
voluntary arbitration

داوری به تراضی
voluntary bankruptcy

ورشکستگی ارادی، افالس خودخواسته
voluntary check off

وضع و تأدیه اختیاری
voluntary contributions

کمک هــای داوطلبانــه، کمک هــای مردمــی، 
امدادهای مردمی، یاری رسانی داوطلبانه

voluntary controls

محدودیت های ارادی، کنترل های خودخواسته
voluntary conveyance

واگذاری داوطلبانه
voluntary cooperation

تعاون اختیــاری، همکاری داوطلبانــه، تعاون به 
اختیار

voluntary dissolution
انحالل اختیاری

voluntary group
گروه داوطلب

voluntary health insurance
بیمه اختیاری سالمت، بیمه سالمت اختیاری

voluntary insurance
بیمه اختیاری

voluntary liquidation
تصفیــه اختیاری، انحــالل اختیــاری، تقاضای 

ورشکستگی
voluntary membership

عضویت داوطلبانه
voluntary migration
کوچ داوطلبانه، مهاجرت اختیاری، کوچ اختیاری

voluntary organizations
ســازمان های داوطلبانــه، تشــکل های خیریه، 

تشکل های مردمی
voluntary redundancy

بازخرید داوطلبانه سنوات خدمت
voluntary resignation

استعفای داوطلبانه، استعفای اختیاری
voluntary retirement

بازنشستگی اختیاری، بازنشستگی قبل از موعد
voluntary retirement system

نظام بازنشســتگی داوطلبانه، نظام بازنشســتگی 
اختیاری

voluntary settlement
صلح محاباتی، صلح غیر معوض ]حقوق[؛ اسکان 
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داوطلبانه، اسکان اختیاری؛ تسویه اختیاری
voluntary unemployment

بیکاری خودخواسته
voluntary waste

تضییع داوطلبانه، تضییع اختیاری؛ تعدی و تفریط 
در عین مستأجره یا ملک مورد تصرف

voluntary winding-up = volun-
tary liquidation

انحالل اختیاری، تصفیه اختیاری
voluntary withdrawal

انصراف داوطلبانه، خروج اختیاری، کنار کشــیدن 
داوطلبانه

volunteer
داوطلب، نیروی داوطلب؛ داوطلبانه

volunteerism
از  طرفداری  داوطلب خواهــی؛  داوطلب گرایــی، 

به کارگیری نیروهای داوطلب
volunteer-run organization

تشکل داوطلب گردان، سازمان داوطلبانه
volunteers

نیروهای داوطلب، داوطلبان، افراد داوطلب
vote

رأی، حق رأی، ورقــه رأی؛ رأی دادن؛ تصویب 
کردن

vote against
رأی مخالف دادن؛ رد کردن

vote as proxy
رأی به وکالت، رأی وکالتی، رأی نیابتی

vote by ballot
رأی )گیری( با ورقه

vote by division = vote by stand-
ing

رأی )گیری( با قیام
vote by proxy = proxy-vote

رأی توکیلی، رأی از طریق وکیل، رأی وکالتی

vote by show of hands
رأی گیری با بلند کردن دست

vote counting = counting of the 
votes
vote down

رد کردن )با اکثریت آرا(
vote for

رأی موافــق دادن، پذیرفتن؛ به نفع کســی رأی 
دادن

vote-getter
کاندیدای پر طرفدار

vote in
تصویب کردن )با رأی(، برگزیدن )با اکثریت آرا(
vote in favor = vote for

رأی دادن به نفِع، به نفع کسی رأی دادن
vote into

روی کارآوردن، برگزیدن )با اکثریت آرا(
vote of censure = vote of no-con-
fidence

رأی عدم اعتماد
vote of confidence

رأی اعتماد
vote off

برکنار کردن، رأی به برکناری )دادن(
vote of no-confidence

رأی عدم اعتماد
vote of thanks

پیشنهاد تشویق ]با کف زدن و دست زدن[
vote onto = vote on

به عضویت پذیرفتن، رأی به پذیرش دادن
vote out

تصویب نکردن
vote recounting

بازشماری آرا
vote rigging
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تقلب در انتخابات، تقلب در رأی گیری
voters

رأی دهندگان
voters roll = electoral list

فهرست رأی دهندگان واجد شرایط
votes cast

آرای مأخوذه
voting
عمل رأی گیری، رأی گیری، رأی دادن، رأی دهی
voting behavior

رفتار انتخاباتی
voting booth

باجه اخذ رأی، باجه رأی گیری
voting by proxy

رأی دادن بــه نمایندگــی از طرف کســی، رأی 
توکیلی، رأی نیابتی

voting card = voting paper
برگه رأی، ورقه رأی، تعرفه

voting irregularity
تخلف انتخاباتی

voting machine
دستگاه شمارش آرا

voting members
اعضای دارای حق رأی

voting paper = voting card
برگه رأی، ورقه رأی؛ تعرفه )رأی گیری(

voting power = voting right
حق رأی

voting precinct
حوزه انتخاباتی، حوزه اخذ رأی

voting procedure
نحوه اخذ رأی، نحوه رأی گیری، روال رأی گیری، 

مراحل رأی گیری
voting provisions

شرایط رأی دادن؛ مقدمات رأی گیری
voting qualifications

شرایط رأی دادن، شرایط الزم برای رأی دادن
voting right

حق رأی
voting rules

قواعد و مقررات رأی گیری
voting shares = voting stocks

ســهام با حق رأی، سهام دارای رأی، سهام واجد 
حق رأی

voting system
شیوه رأی گیری، نظام رأی گیری

voting tax
رأی به شرط پرداخت مالیات

voting trust
توکیل رأی، واگذاری حق رأی

voting-trust certificate
سند توکیل حق رأی، سند واگذاری حق رأی

voucher
سند حسابداری، رسید؛ ســند هزینه؛ بن، کوپن؛ 

سند اعتباری
voucher system

روش سند هزینه؛ روش کوپنی، نظام کوپنی
vow

عهد؛ قسم، نذر
vox populi = vox pop

نظر مردم؛ نظرخواهی عمومی
vulgar

عوام پســندانه، عامیانه؛ عوام الناس؛ کوچه بازاری؛ 
بی نزاکت، بی سلیقه

vulture capitalist
سرمایه دار زیاده خواه
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wage
دستمزد، اجرت، مزد، حق الزحمه

wage adjustment
تعدیل دستمزد، ترمیم دستمزدها، اصالح مزدها

wage agreement
قرارداد مزد، موافقت نامه دســتمزد؛ توافق بر سر 

دستمزد
wage and benefits

دستمزد و مزایا، مزد و مزایا، حقوق و مزایا
wage and hour law

قانون دستمزد و ساعات کار
wage arrears

دستمزد معوقه، حقوق معوقه
wage bargain

چانه زنی بر سر دستمزد، چانه زنی دستمزد
wage base = base rate

حقوق پایه، پایه حقوق و دستمزد
wage ceiling

سقف دستمزد
wage claim

تقاضای افزایش حقوق
wage contour

حدود دستمزد، مرز دستمزد
wage control

نظارت بر دستمزدها، کنترل دستمزدها
wage cuts

تقلیل دستمزدها، کاهش دستمزدها
wage determination

تعیین دستمزد، تعیین مزد
wage differential

تفاوت میان دستمزدها، تفاوت دستمزدها، اختالف 
دستمزد، تبعیض مزد

wage dividend
پاداش مزد، مزیت مزد؛ سود سهام در قالب مزد

wage drift
تفاوت نرخ اسمی مزد با درآمدهای حاصل از کار
wage economy

اقتصاد دستمزدی
wage employment

اشتغال دستمزی

W
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wage freeze policy
سیاست ثابت نگه  داشتن دستمزد

wage freeze = wage standstill
ممنوعیــت افزایش حقــوق یا دســتمزد، ثابت 

نگهداشتن دستمزد
wage fund theory

نظریه مــزد مایه، نظریه وجه مــزد، نظریه وجه 
دستمزد

wage gap
شکاف دستمزد

wage garnishment
توقیف حقوق توسط کارفرما

wage guidelines
آیین نامه های تعیین دستمزد

wage increase = rise in wage
افزایش دستمزد

wage inflation
تورم دستمزدها، تورم دستمزدی

wage insurance
بیمه حقوق، بیمه دستمزد

wage labor
کار مزدبگیری، اشتغال دستمزدی، کار دستمزدی
wage leadership

تعیین کنندگان مزد )در بــازار کار(؛ تعیین کننده 
میزان دستمزد

wage level
سطح دستمزد، میزان دستمزد

wage market
بازار دستمزد

wage personnel
نیروهای روزمزد، کارکنان روزمزد

wage policy
سیاســت تعیین دســتمزدها، سیاســت حقوق و 

دستمزد، طرح کالن حقوق و دستمزد
wage pull

کشش مزد، کشش دستمزد
wage rate

نرخ مزد، نرخ دستمزد، میزان دستمزد
wage rate control

نظارت بر نرخ مزد، نظارت بر میزان دستمزد
wage restraint

محدودیت دستمزد، محدودیت مزد
wage round

مذاکــرات مزد؛ مذاکــرات در خصــوص تعیین 
دستمزد، مذاکره بر سر دستمزد

wage spiral
مارپیچ مزد

wage stabilization
تثبیت دستمزدها

wage systems
نظام هــای پرداخت مــزد، روش هــای پرداخت 

دستمزد
wage tax

مالیات بر مزد، مالیات بر دستمزد
wage theory

نظریه مزد
wage work = wage labor

کار دستمزدی
wage worker = wage laborer

کارگر مزدبگیر، کارگر دستمزدی، مزدبگیر
waged-work method

روش کار مزدی، روش کار دستمزدی
wage-earner

مزدبر، مزدگیر، مزدبگیر، نیروی کار دســتمزدی، 
نیروی مزدکار

wage-earning class
طبقه مزدبگیر

wage-goods = wage goods
دستمزد کاالیی، مزد کاالیی؛ کاالهای دستمزدی
wage-laborer
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مزدبگیر، مزدکار، کارگر مزدکار
wage-price spiral

مارپیچ مزد ـ قیمت، مارپیچ قیمت ـ دستمزد
wage-push inflation

تورم ناشی از فشار مزد
wager = bet
شرط؛ شرط بندی؛ شرط بستن، شرط بندی کردن
wagering

شرط بندی
wages board

هیأت تعیین دستمزد، کمیسیون تعیین مزد
wages council

شورای تعیین مزد، شورای تعیین دستمزد
wage-working

مزدکاری
wagon jobber

مقاطعه کار بارکش دار
waiting cost

هزینه انتظار
waiting game

سیاســت دفع الوقت، وقت گذرانی، سیاست وقت 
کشی

waiting line
صف نوبت، صف انتظار

waiting list
لیست انتظار، فهرست نوبت، فهرست نوبت انتظار
waiting period

مدت انتظار، دوره انتظار
waiting policy = wait-and-see 
policy

سیاست صبر و انتظار
waiting time

زمان انتظار، مدت انتظار
waive

اسقاط )حق(، اعراض از حق، صرف نظر کردن )از 

حق(، چشم پوشی کردن از حق، اغماض از حق
waiver

چشم پوشی، اعراض، اغماض؛ لغو، ابطال، اسقاط، 
فسخ، لغو، انصراف

waiver clause
شرط اسقاط حق، قید اسقاط حق

waiver of a claim = waiving a 
claim
انصراف از ادعا، اعراض از مطالبه، اسقاط دعوی

waiver of exemption
شرط اسقاط حق معافیت

waiver of priority
اعراض از حق تقدم

waiver of right
اسقاط حق، اعراض از حق، چشم پوشی از حق

waiving
اعراض، چشم پوشی، گذشت، استنکاف؛ اسقاط حق
waiving of age-limit

معافیت از مراعات حد معین ســن، نادیده گرفتن 
محدودیت سنی

walk in
پیروزی آسان

walk through
درون کاوی

walk-in facility
مرکز )پزشــکی( بدون نوبت، مرکز مراجعه بدون 

وقت قبلی
walking delegate

نماینده سیار
walking papers

حکم اخراج
walk-out = walk out

اعتصاب ناگهانی؛ ترک جلسه )به نشانه اعتراض(؛ 
کاری را ناگهانــی ترک کردن؛ اعتصاب کردن 

)ناگهانی(
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Wall Street
مرکز بانک ها و بازار سرمایه نیویورک؛ وال استریت 

]نماد جامعه سرمایه داری[
want

خواسته، نیاز؛ فقدان، نبود، کمبود؛ خواستن، احتیاج 
داشتن؛ خواست ها، خواسته ها، نیازها ]در جمع[
want ad

صفحــه نیازمندی هــا؛ آگهــی ]در روزنامــه[؛ 
آگهی های کوچک

want of form = formal defect = 
technical irrigularity

ایراد شکلی
want of good faith

عدم حسن نیت
want of precaution

بی مباالتی، بی احتیاطی
wanting

ناقص، ناکافی
war

جنگ، مبارزه؛ محاربه؛ رقابت شدید
war economy

اقتصاد جنگی، اقتصاد شرایط جنگ
war of attrition

جنگ فرسایشی، مبارزه طوالنی و فرساینده
war of nerves = psychological 
warfare

جنگ روانی، جنگ اعصاب
war of words

مشاجره، جنگ لفظی، بگومگو
ward

حوزه، ناحیه، بخــش؛ تولیت، قیمومیت ]حقوق[؛ 
حوزه های انتخاباتی ]در جمع[

warden
سرپرست، مسئول؛ رییس )بخش(

wardship
قیمومیت، والیت، سرپرستی؛ تحت سرپرستی یا 

نظارت؛ حجر، محجوریت
ware

کاال، جنس؛ افزار ]در ترکیب؛ مانند: نرم افزار[
warehouse
انبار، انبار بزرگ، انبار مرکزی؛ در انبار نگهداشتن
warehouse construction

احداث انبار، ساخت انبار، انبار سازی
warehouse loan

وام مبتنــی بر موجودی، وام بــه اعتبار موجودی 
کاال

warehouse man = store man = 
storeman

متصدی انبار، انباردار، مسئول انبار
warehouse receipt = warehouse-
keeper’s certificate

رسید انبار، قبض انبار
warehouse system

سیستم نگهداری کاال در انبار
warehouse-keeper = store keeper 
= storeman

انباردار
warehousing

انبار؛ ســرمایه گذاری در  انبارداری، نگهداری در 
سهام رو به تنزل؛ انبارداری و انبارگردانی

warehousing business
امور انبارداری و انبارگردانی

warehousing charges
حق انبارداری، مخارج انبارداری، هزینه انبارداری
warehousing entry

اظهارنامه موجودی انبار، اظهارنامه انبار
wares

کاال، اجناس فروشی
warfare

جنگ
warfare economy
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اقتصاد جنگی، اقتصاد زمان جنگ
warm market

بازار داغ، بازار پر رونق
warm welcome

استقبال گرم
war-monger = warmonger

جنگ افروز، جنگ طلب
warning

اخطار، اخطاریه، هشدار؛ عبرت، درس عبرت، مایه 
عبرت

warrant
حکم، مجــوز، اجازه؛ حواله، رســید؛ عذر موجه؛ 

ضمانت یا تعهد کردن، تضمین کردن
warrant for attachment

قرار توقیف، دستور توقیف
warrant for goods

قبض انبار عمومی
warrant for payment

ضمانت پرداخت
warrant of arrest

حکم جلب، حکم بازداشت
warrant of attorney

وکالت نامه
warrantable

قابل گواهی، قابل ضمانت
warranted
موجه، مجاز؛ تضمینی، تضمین شده، ضمانت شده
warranted amount

مبلغ تعهد شده
warranted price

قیمت تضمینی
warrantee

ضمانت گیرنــده، فرد مــورد ضمانــت؛ متعهدله 
]حقوق[

warrantor

متعهد، ضامن، تعهدکننده، ضمانت کننده، کفیل
warranty

التــزام؛ ضمانت؛ وجه الضمان،  ضمانت نامه کاال؛ 
ضمان، وثیقه

warranty deed = deed of cov-
enant

تعهدنامه
warranty of good performance

ضمانت حسن انجام کار، ضمانت حسن اجرا
Warsaw Treaty

پیمان ورشو
war-stricken area

منطقه جنگ زده
war-stricken people

جنگ زدگان
wartime = war-time

زمان جنگ، دوران جنگ
war-time economy

اقتصاد زمان جنگ
wash sale = wash-sale
فروش تصنعی، فروش صوری، فروش ساختگی

wash sales
خریــد و فــروش غیــر قانونی ســهام )با هدف 

تأثیرگذاری بر معامالت(
wash transaction

معامله تصنعی، معامله صوری، معامله ساختگی
waste management system

نظام مدیریت پسماند
wastage

اتالف، ضایعات، پرت؛ هدر رفتن؛ تضعیف؛ تحلیل 
)نیروی انسانی(

wastage of money
اسراف در مال، اســراف مال، اتالف مال، اتالف 

پول
waste
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اسراف؛ اتالف، هدر روی؛ زاید، بی مصرف، به درد 
نخور، باطله؛ پسماند؛ زباله، آشغال؛ هدر دادن، 
ضایــع کردن؛ ضایعات، فضــوالت ]در جمع[؛ 

زمین بایر، زمین لم یزرع
waste control

جلوگیری از اســراف، جلوگیری از حیف و میل؛ 
کنترل ضایعات و زایدات

waste disposal
دفع زباله، دفع فضوالت و مواد زاید

waste disposal system
نظام دفع ضایعات، شبکه دفع زباله، سیستم دفع 

فضوالت یا پسماند
waste of resources

اتالف منابع، هدرروی منابع، اسراف منابع
waste of time = dally

اتالف وقت
waste processing

فراوری پسماند
waste products

ضایعات، فضوالت، پسماندها
waste-book

دفتر چرک نویس، مسوده
wasted
تلف شده، هدر رفته، بیهوده، ضایع، به درد نخور
wasteful

مسرف، ولخرج، افراط کار، اسراف کار
wastefulness

خوی اسراف گری
wasteland = wast ground

اراضی موات، اراضی بایر، زمین لم یزرع
wasteland development
عمران اراضی بایر و بیابانی، عمران اراضی لم یزرع
waste management

مدیریت پسماندها، مدیریت پسماند
wastes

ضایعات، هدرروی ها، پسماندها، فضوالت
wastes recycling

بازیافت ضایعات
wastewater

فاضالب، پساب
wastewater reclamation

بازیابی فاضالب، بازیافت فاضالب
wastewater treatment

تصیفه فاضالب
wasting

اتالف، تضییع، تلف؛ تحلیل برنده، رمق گیر، هدر 
دهنده، اسراف کار، مسرف

wasting asset
دارایی تحلیل رونده

wasting time = waste of time
وقت کشی، وقت تلف کردن

watch and ward
حق نگهبانی روزانه و شبانه

watch word = watchword
شعار؛ اسم رمز، اسم عبور

watchdog = watch-dog
محافظ، نگهبان؛ مدافع؛ ناظر؛ دیده بان

watchdog body
هیأت نظارت، هیأت ناظر

watchdog commission
کمیسیون نظارت

watching brief
نظارت

watchman
نگهبان، مراقب، ناظر، دیده بان

watchmen
حافظان، نگاهبانان؛ دیده بان ها

water and sanitation system = 
water and sewage system

شبکه آب و فاضالب
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water conflict management
مدیریت تضاد آب، مدیریت اختالفات بر سر آب

water conveyance and distribu-
tion

انتقال و توزیع آب
water cooperatives

تعاونی های آب )رسانی(، تعاونی های تأمین آب
water course

نهر، راه آب، مجــرای آب؛ آبراهه، حق الشــرب، 
حق المجری

water delivery
آب رسانی

water development
توسعه منابع آب

water discharge = debit
دبی آب، بده آب، دبی

water distributor
میراب، توزیع کننده آب، آب رسان

water facilities
تأسیسات آب رسانی، تجهیزات آب رسانی

water harvestation and conserva-
tion

استحصال و حفاظت آب
water harvesting

استحصال آب، بهره برداری آب
water management

مدیریت آب، مدیریت امور آب
water meter

کنتور آب
water mill

آسیاب آبی
water point

نقطه آب خیز، نقطه تأمین آب
water pollution

آلودگی آب

water pump
تلمبه آب، پمپ آب

water reservoir
مخزن آب

water resource conservation
حفاظت منابع آب

water resource management
مدیریت منابع آب

water rights
حق بهره برداری از آب، حقابه

water saving
صرفه جویی در آب

water service
دایره امور آب؛ خدمات آب رسانی

water storage
ذخیره سازی آب، جمع آوری آب؛ آب انبار

water stress
فشار بر منابع آب؛ کمبود آب، تنش آبی

water supply
تأمین آب، تهیه آب، آب رسانی

water supply program
برنامه آب رسانی، طرح تأمین آب

water supply scheme
طرح آب رسانی

water supply system
شبکه آب رسانی، شبکه تأمین آب

water tank
مخزن آب

water users associations
تشکل های آب بران

water users cooperative (society)
شرکت تعاونی آب بران

water users cooperatives
تعاونی های آب بران، شرکت های تعاونی آب بران

water utilities
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تأسیسات آب رسانی
water way

آبراهه، راه آبی؛ کانال
water wheel

چرخ چاه آب
waterborne diseases = water-
borne diseases

بیماری های آب زاد، بیماری هــای منتقله از آب، 
انتقالی از  بیماری های آب منشــأ، بیماری های 

طریق آب
watered stock

سهام تضعیف شده، سهام آبکی، سهام آب رفته
water-gathering

جمع آوری آب، استحصال آب
watering down

تعدیل سازی، تعدیل کردن
water-intensive crop

محصول آب طلب، محصول آب خواه
waterman = water distributor

میراب، توزیع کننده آب، آب رسان
watershed

آبخیز، حوزه آبخیز
watershed management

آبخیزداری، مدیریت آبخیز
watershed project

طرح آبخیزداری، پروژه آبخیزداری
watershed-management coopera-
tives

تعاونی های آبخیزداری
wax seal

مهر موم، مهر و موم
way bill = dispatch note

اظهارنامه حمل، بارنامه
waybill

راه نامه

ways and means
راه ها و روش ها، اسباب و امکانات

Ways and Means Committee
کمیسیون مالی )مجلس(

weak
ضعیف، سست عنصر؛ کم رمق، کمرنگ؛ کم زور، 
ناتوان؛ ضعفا، اقشــار ضعیــف ]با حرف اضافه 

the در ابتدا[
weak groups

گروه های ضعیف، اقشار ضعیف
weak link

حلقه ضعیف، پیوند ضعیف، ارتباط ضعیف
weak linkages

پیوندهای ضعیف، حلقه های ارتباطی ضعیف
weak performance = poor per-
formance

ضعف عملکرد، عملکرد ضعیف
weakening

تضعیف، سست کردن، تحلیل بردن
weakness

نقطه ضعف، ضعف، سستی، کم بنیگی
wealth

ثروت، دارایــی، مال و منال؛ وفور، فراوانی، انبوه؛ 
دارندگی، توانگری

wealth bias
ســوگیری به ثروت، گرایش به مال اندوزی، میل 

به ثروت
wealth constraint

محدودیت ثروت
wealth of nations

ثروت ملل، دارایی ملل
wealth ranking

رتبه بندی بر اساس ثروت
wealth redistribution

بازتوزیع ثروت، توزیع مجدد ثروت
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wealth tax
مالیات بر ثروت

wealth-generating
ثروت زایی، تولید ثروت، ثروت آفرینی، ثروت سازی؛ 

ثروت آفرین، ثروت زا
wealthy

ثروتمند، متمول، متمکن، توانمند، دارا
weapon

اسلحه، سالح، جنگ افزار؛ حربه
wear and tear

ساییدگی، فرسایش، فرسودگی؛ استهالک عادی، 
خسارت متعارف

weather station
ایستگاه هواشناسی

weaver
بافنده، نساج

weaver villages
دهکده های بافندگی، روستاهای بافندگی

weavers’ cooperatives
تعاونی های بافندگان، تعاونی های بافندگی

weaving carpet = carpet-weaving
قالی بافی، بافتن قالی

weaving loom
دار قالی بافی، دار قالی

Web
شبکه جهانی وب، وب

web
شبکه، وب؛ رشته، تار و پود؛ شبکه تودرتو

web-based learning
یادگیــری مبتنی بــر وب، یادگیــری اینترنتی، 

یادگیری تحت وب
web-based teaching

تدریــس مبتنی بر وب، تدریس اینترنتی، تدریس 
تحت وب، آموزش تحت وب

web-marketing

بازاریابی اینترنتی، بازاریابی الکترونیکی
weed

علف هرز؛ وجین کردن
weed control

مبارزه با علف های هرز
weeding

وجین؛ وجین کردن
weekday

روزکاری، روز غیر تعطیل؛ روز وسط هفته
weekend

تعطیالت آخر هفته، آخر هفته
weekly

هفتگی؛ هفته نامه؛ به صورت هفتگی، هر هفته
weekly journal = weekly maga-
zine

هفته نامه، نشریه هفتگی
weekly report

گزارش هفتگی
weekly return

اظهارنامه هفتگی
weigh

وزن کردن، ســنجیدن، توزین کردن؛ ســبک و 
سنگین کردن؛ بررســی کردن؛ مهم به شمار 

آمدن، وزن داشتن
weigh the evidence

ســبک و سنگین کردن شواهد، ارزیابی مدارک و 
شواهد

weigh unit
واحد اندازه گیری وزن

weigh up
سنجیدن، ارزیابی کردن، سبک و سنگین کردن، 

ورانداز کردن
weighbridge

باسکول )وسایل نقلیه(، قپان
weighing
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سنجش، توزین، وزن کشــی؛ سنجیدن، سبک و 
سنگین کردن

weighing-machine
باسکول، قپان

weighing-scale
ترازو، قپان

weight
وزن؛ ارزش، اعتبار، اهمیت؛ ســنجیدن، ارزیابی 

کردن، سبک و سنگین کردن؛ اهمیت دادن
weight limit

محدودیت وزن، حداکثر وزن مجاز
weighted average

میانگین وزنی، متوسط وزنی
weighted mean = weighted aver-
age

میانگین وزنی
weighted score

نمره وزنی
weighted total

جمع وزنی
weight-gaining industries

صنایع وزن افزا
weighting factor

عامل موازنه
weightless economy

اقتصاد بی وزن
weight-losing industries

صنایع وزن کاه
welcome

استقبال، خوش آمدگویی، حسن استقبال
welcome address = welcome talk

خوش آمدگویی )به مدعوین یا حضار(
welfare

رفاه، آسایش؛ اعانه؛ امور خیریه؛ بهزیستی؛ تأمین 
اجتماعی، رفاه اجتماعی

welfare benefits
مزایای رفاهی

welfare center
مرکز امــداد اجتماعی، مرکــز خدمات اجتماعی؛ 

مراکز رفاهی ]در جمع[
welfare criteria

معیارهای رفاه
welfare economics = welfare 
economy

اقتصاد رفاه
welfare facilities

تجهیــزات و امکانــات رفاهی، مراکــز رفاهی، 
تسهیالت رفاهی

welfare fund
صندوق رفاه؛ وجوه رفاهی ]در جمع[

welfare index
welfare legislation

قوانین رفاه، قوانین ناظر بر رفاه، قوانین رفاهی
welfare management

مدیریت رفاه
welfare payment
کمک هزینه رفاهی، کمک هزینه تأمین اجتماعی

welfare ratio
نسبت رفاه، ضریب رفاه

welfare rights
حقوق رفاهی

welfare programs
برنامه های رفاهی

welfare schemes
طرح های رفاهی

welfare services
خدمات رفاهی، مراکز خدمات رفاهی

welfare state
دولت رفاه، دولت خدمت گزار؛ رفاه عمومی؛ نظام 

رفاه اجتماعی
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welfare support payments
مزایای تأمین اجتماعی، کمک هزینه های تأمین 

اجتماعی، کمک هزینه های رفاهی
welfare work

مددکاری اجتماعی، خدمات بهزیستی، مددکاری 
بهزیستی

welfare worker
مددکار بهزیستی، مددکار تأمین اجتماعی

welfarism
سیاست حمایت از رفاه عمومی، طرفداری از رفاه 

اجتماعی
welfarist

طرفدار رفاه عمومی، طرفدار رفاه اجتماعی
well

چاه، چشمه؛ خوب، درست؛ سالم، سرحال
well-adjusted

متعادل، میزان، سازگار
well-advised

سنجیده، عاقالنه، خردمندانه؛ به صالح بودن
well-appointed

بسیار مجهز ]مکان[
well-balanced

متوازن، متعادل، معقول
well-being

بهزیستی، رفاه؛ بهروزی، سالمت
well-capitalized company

شرکت سرمایه ساز؛ شرکت دارای سرمایه کافی
well-connected

بانفوذ؛ دارای دوستان بانفوذ
well-defined

روشن، مشخص، واضح، کاماًل تعریف شده، دارای 
تعریف روشن

well-designed
خوش طرح، خوب طراحی شده

well-disciplined

منضبط، مرتب، منظم
well-doing

کامیاب، موفق
well-equipped

مجهز
well-equipped workshop

کارگاه مجهز
well-fed

برخوردار از تغذیه خوب و مناسب
well-founded

موجه، مدلل، مستدل، مستند
well-grounded

مجرب، کارکشته؛ موجه، مستند، مستدل
well-grounded argument

بحث مستدل
well-head price

قیمت سر چاه، قیمت سر معدن
well-implemented
ماهرانه اجرا شده، به درستی اجرا شده، خوش اجرا
well-informed
آگاه، مطلع، خبره، وارد؛ مبتنی بر اطالعات دقیق
well-integrated

متشکل، منسجم
well-intended

خیرخواهانه؛ خیرخواه؛ دارای حسن نیت
well-intended efforts

تالش های خیرخواهانه
well-known

شناخته شــده، معروف، اسم و رســم دار، مشهور، 
شــهیر، سرشــناس؛ خوش نام، دارای حســن 

شهرت، پر آوازه، نامی
well-meaning

خیرخواه؛ با حسن نیت
well-meant

خیرخواهانه، از روی حسن نیت
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well-nigh
ً تقریبًا، کمابیش؛ حدودا

well-off
متمکن، مرفه، پول دار، مایه دار

well-ordered
مرتب، منظم

well-paid
باحقوق مکفی، پردرآمد

well-paying job
شغل پردرآمد، شغل دارای حقوق مکفی

well-reasoned
مستدل

well-resourced
بــا بضاعت، دارای بضاعت بــاال، دارای امکانات 

کافی
well-run

با مدیریت خوب، دارای مدیریت خوب، به خوبی 
اداره شده ]تشکیالت[

well-stocked shop
مغازه پر از کاال

well-thought-of
خوش نام، وجیه المله، محبوب

well-thought-out
حساب شده، سنجیده، خوب طراحی شده

well-timed
به موقع، به جا، به هنگام

well-to-do
مرفه، ثروتمند، متمکن، پول دار

well-tried
امتحان پس داده، آزمایش شده

well-wisher
خیرخواه

welsh
دبه در آوردن، زیر حرف خود زدن، زیر تعهد خود 
زدن؛ ولزی، اهل کشور ولز ]با حرف اّول بزرگ[

welsh mortgage
رهن مطلق

weltanschauung
جهان بینی ]آلمانی[

western
غربی

westernism
غرب زدگی، غرب گرایی

westernist
طرفدار غرب، غرب گرا، غرب زده

westernization
غربی زدگی، غرب پذیری، ترویج آداب و رســوم 

غربی
western-orientation = west-
ernism

غرب گرایی، غرب زدگی
western-oriented

غرب زده، غرب گرا
wet cropping

کشت فاریاب
wet goods

کاالهای مایع، اقالم مایع
wet produce

تره بار
wetland

اراضی باتالقی، زمین باتالقی، باتالق
wharf

بارانداز، اسکله
what “is”

وضع موجود ]آنچه که هست[
“what is” and “what ought to be”

وضعیــت موجــود و مطلوب، »آنچه هســت« و 
»آنچه باید باشد«، وضع موجود و وضع مطلوب
what “ought to be”

وضع مطلوب ]آنچه که باید باشد[
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whatness
چیستی

wheat flour
آرد گندم

wheat pit
بورس غالت

wheat-growers = wheat-farmers
گندم کاران

wheat-growers cooperatives
تعاونی هــای گنــدم کاران، شــرکت های تعاونی 

گندم کاران
wheat-growing land

گندم زار
wheel and deal

زد و بند؛ پشت هم اندازی
wheelbarrow

فرقان، خاک کش، گاری دستی
wheeler dealer

کاســب زد و بندچی، اهل زد و بند، آدم پشت هم 
انداز

whipsaw methods
روش های فشار دو سویه

whipsawing
فشار دو سویه )وارد کردن(، ایراد فشار از دو طرف
white-beards

ریش سفیدان
white goods

کاالهای سفید؛ کاالهای ســفیدرنگ )و معمواًل 
بهداشــتی(؛ لوازم خانگی بزرگ ]مثل یخچال، 

اجاق گاز[
white lie

دروغ مصلحت آمیز
white list

فهرســت سفید؛ فهرســت افراد یا کارکنان مورد 
تأیید، فهرست پذیرفته شدگان

white meat
گوشت سفید

white paper
گزارش رسمی، سند رسمی، بیانیه رسمی دولت، 

گزارش دولت؛ نشریه رسمی )دولت(
white revolution

انقالب سفید
white supermacy

برتری نژادی سفیدپوستان، برتری نژاد سفید
white wash

رفع و رجوع کردن، ماست مالی کردن، الپوشانی 
کردن

white-collar crime
اختالس

white-collar job
شغل پشــت میز نشینی، شــغل کارمندی، شغل 

دفتری
white-collars

کارمندان، کارکنان پشــت میز نشــین، نیروهای 
اداری و دفتری، پشت میز نشینان

white-handed
بی گناه، بی تقصیر

white-life insurance
بیمه عمر

whitewashing
رفع و رجوع؛ ماســت مالی؛ الپوشــانی، سرپوش 

گذاشتن )روی اشتباه(، عیب پوشی
whole blood

هم خونی، تنی، ارتباط نسبی
whole community

جامعه سالم ]از نظر اخالقی[
whole man

انسان کامل
whole membership

کل اعضا، تمام اعضا، کلیه اعضا، تمامی اعضا
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whole society
whole wheat

گندم کامل، گندم ارگانیک
wholefood

مواد غذایی کامل، مواد غذایی ارگانیک
wholefood shop

فروشگاه مواد غذایی طبیعی یا ارگانیک، فروشگاه 
مواد غذایی کامل

wholeness
کلیت، تمامیت، جامعیت

wholesale
عمده فروشی، یکجا فروشی؛ سراسری، عمده

wholesale banking
بانکــداری عمــده، بانکــداری کالن، بانکداری 

سراسری
wholesale business

کسب و کار عمده فروشی، عمده فروشی
wholesale buying

خرید به قیمت عمده فروشی
wholesale consumer store

فروشگاه مصرف عمده فروشی
wholesale cooperative society

شرکت تعاونی عمده فروشی
wholesale dealer = wholesale 
trader

عمده فروش، بنکدار
wholesale market

بازار عمده فروشــی، بازارهای عمده فروشــی ]در 
جمع[

wholesale price
قیمت عمده فروشی

wholesale price index
شاخص قیمت عمده فروشی

wholesale trade
عمده فروشی، تجارت عمده

wholesale warehouse
انبار کاالهای عمده فروشی

wholesaler
بنکدار، عمده فروش

wholesaling
عمده فروشی، بنکداری

wholesome
بهداشتی، سالم، بی ضرر؛ مفید، سودمند ]توصیه[

whole-time job
شغل تمام وقت

whole-time work
کار تمام وقت

wholism
کل نگری، کل گرایی، کلیت گرایی

wholist
کل نگر، کل گرا، کلیت گرا

wholistic
کل نگرانه، کل گرایانه، کلیت گرایانه

wholly or in part = in whole or in 
part

کاًل یا جزئًا، تمامًا یا بعضًا، کلی یا جزئی
wholly or partly = totally or 
partially

کاًل یا جزئًا، کاًل یا بعضًا
wholly-owned

تحت مالکیت مطلق
wide quotation

مظنه گذاری بسیار متفاوت، اختالف فاحش میان 
قیمت خرید و فروش

wide-area network
شبکه با پوشش گسترده

wide-circulation
پرتیراژ، کثیراالنتشار، پرشمارگان

wide-circulation paper = mass-
circulation daily
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روزنامه کثیراالنتشار
widely approved

مورد تأیید همگان
widely recognized

مورد اذعان همگان
widening gap

شکاف فزاینده، شکاف رو به افزایش
wide-ranging

فراگیر، همه جانبه، گسترده، پردامنه
widespread

رایج، معمول، شایع؛ گسترده، پردامنه
widespread poverty

فقر گسترده
widow

بیوه
widow allowance

مستمری بیوه زنان
wild beasts

حیوانات وحشی
wild card

غیر قابل پیش بینی، عامل غیر قابل پیش بینی
wildcat

بی اعتبار، بی پشــتوانه؛ قاچــاق بدون مجوز، غیر 
قانونی

wildcat bank
بانک بی پشتوانه، بانک بی اعتبار، بانک قاچاق

wildcat strike
اعتصاب بدون مجوز اتحادیه، اعتصاب خودسرانه، 

اعتصاب غیر قانونی، اعتصاب غیر مجاز
wildlife

حیات وحش
wildlife managment

مدیریت حیات وحش
wildlife tourism

گردشگری حیات وحش

will
اختیار، نیت، عزم و اراده، خواســت؛ وصیت نامه، 

وصیت
willful = wilful

عمدی، تعمدی، آگاهانــه، از روی عمد، به عمد، 
عمداً، عامدانه، لجوج، لج باز

willful damage
خسارت عمدی

willful infringement
کپی برداری غیر مجاز از محصوالت تجاری

willful misconduct
سوءاستفاده آگاهانه، تخلف عمدی

willful neglect
قصور عمد، قصور عمدی

willfully
تعمداً، عمدی، آگاهانه، از روی قصد و غرض

William King
ویلیام کینگ

win
پیروزشــدن؛ جلب کردن ]نظر، رأی و ...[؛ تحت 
تأثیر قراردادن؛ برنده شــدن، بردن، به دســت 

آوردن
win a bid = be awarded = be al-
loted

برنده شدن در مناقصه یا مزایده
win a market

تسخیر کردن بازار، قبضه کردن بازار
win a tender

برنده شدن در مناقصه
win an auction

برنده شدن در مزایده
win customers

جلب کردن مشتریان، جلب مشتری
wind mill = windmill

آسیاب بادی
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wind up
منحل کردن، برچیدن، تصفیه کردن

wind-diesel hybrid power plant
نیروگاه ترکیبی بادی ـ دیزلی

windfall
بــادآورده، اتفاقی، غیر مترقبه؛ ثــروت بادآورده؛ 

پادرختی ]میوه[
windfall gain = windfall profit

سود بادآورده، نفع غیر مترقبه
windfall loss

زیان غیر مترقبه
windfall profit tax

مالیات سود های بادآورده
winding-up

انحالل، تصفیه، بر چیدن، تعطیلی، خاتمه
winding-up a meeting

به جلسه خاتمه دادن، اتمام جلسه
winding-up order

حکم انحالل
winding-up sale

فروش جهت تصفیه نهایی
window

روزنه مالی، َمَفر مالی؛ ویترین؛ پنجره
window dressing

ظاهرســازی؛ تأثیرگــذاری بــر ارزش پرتقوی؛ 
حساب آرایی

window-dresser
فروشنده کنار خیابان، دست فروش، بساط فروش؛ 

متظاهر، ظاهرساز
window-dressing

ظاهرســازی،  بساط فروشــی؛  دست فروشــی، 
پرده پوشی؛ ویترین آرایی، ویترین چینی

window-shopping
تماشای ویترین مغازه ها

wining party = successful party

طرف برنده
wing

شاخه؛ جناح ]سیاسی[؛ بال
winner

برنده؛ پیروز
winner of auction

برنده مزایده
winner of bid

برنده مزایده یا مناقصه
winner of tender

برنده مناقصه
winnowing

بــاد دادن )محصول(، بوجاری کردن، بادافشــان 
کردن

winter quarters
قشالق

win-win game
بازی برد ـ برد؛ بازی دوطرف برنده

win-win relationship
رابطه برد ـ برد

wire transfer
حواله تلگرافی

wirepulling
پارتی بازی

wisdom
حکمت، خرد، خردمندی، درایت، شعور، فرزانگی؛ 

تعالیم ]در جمع[
wisdom of the crowd

خرد جمعی
wisdom-ware

خرد ـ افزار، خردافزار
wishful

آرزومند، خواهان
wishful thinking

آرزوی محال، خیال خام
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witch
جادوگر زن، ساحره

witchcraft
جادوگری، جادو، سحر و افسون، چشم بندی

with discretionary powers
تام االختیار، صاحب اختیار، دارای اختیار کامل

with prior notice
با اطالع قبلی

with recourse
دارای حق رجوع

with reservation
با شک و تردید، با دودلی

with respect to
در مورِد، باتوجه به، نظر به، با نگرش به

withdraw
برداشــت )از حســاب(؛ کناره گیری، خــروج )از 
عضویــت(؛ پس گیــری؛ حذف؛ عقب نشــینی 
کردن، کوتاه آمدن، صرف نظر کردن؛ انصراف 

دادن، منصرف شدن
withdraw an order

لغو کردن حکم
withdraw form agreement

منصرف شدن از قرارداد
withdraw money

برداشت کردن پول )از حساب(
withdrawal

کناره گیری،  انصراف،  اعالم  انصراف؛  پس گیری، 
خــروج اختیاری، ترک؛ برداشــت؛ اســترداد؛ 
اعراض؛ عقب نشــینی؛ پا پس کشیدن، کوتاه 
آمدن؛ ترک کردن؛ برداشت کردن ]از حساب[
withdrawal from membership = 
withdraw form membership

انصــراف از عضویت، اســتعفا از عضویت، ترک 
عضویت

withdrawal of action
استنکاف از دعوی، صرف نظر کردن از دعوی

withdrawal of interdiction
رفع ممنوعیت

withdrawal of member
انصراف عضو، استعفای عضو

withdrawal of proxy
پس گرفتن وکالت نامه

withhold
نگه داشتن، افشــا نکردن، مضایقه کردن، امتناع 

ورزیدن، خودداری کردن؛ پنهان داشتن
withheld price

ارزش کسرشده
withholding

مضایقه، امتنــاع، خودداری؛ کســور ]در جمع[؛ 
بازداشت، توقیف ]حقوق[

withholding of information
عدم افشای اطالعات

withholding tax
مالیات تکلیفی، مالیات عدم انتقال؛ مالیات کســر 

شده از حقوق ]ایاالت متحده[
within a period of one week

ظرف یک هفته
within group = in-group

درون گروهی، درون گروه، در خوِد گروه
within limits

در حد معقول، در حد مقدورات
within reach

در دسترس
within the law

در چارچوب قانــون، در محدوده قانون، در حیطه 
قانون

within the limit of competency
در حدود صالحیت، در حوزه صالحیت، در حیطه 

صالحیت
without authority

بدون وکالت، بدون اختیار
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without delay = immediately
بدون فوت وقت، در اسرع وقت، بالدرنگ، بی معطلی
without discount

بدون تخفیف، بدون تنزیل
without fail

حتمًا، بی برو برگرد، قطعی
without prior notice

بدون اطالع قبلی، سرزده
without privity

بدون تعهد یا ارتباط حقوقی، بدون نسبت یا رابطه 
حقوقی

without qualifications
بی قید و شرط

without recompense = without 
consideration

بالعوض، غیر معوض، بدون معوض
without recourse

بدون حق رجوع
without reservation

بدون قید و شرط؛ بی هیچ مالحظه ای
withstand

تاب آوردن، ایستادگی کردن، تحمل کردن
witness

شــاهد، گواه؛ شــهادت، گواهی؛ گواهی کننده، 
صاحب امضای دوم سند؛ شهادت دادن، گواهی 

دادن
witness assembly

مجمع شهود
witness group
witness stand = withness box

جایگاه شهود ]در دادگاه[
witness statement

اظهارنامه شاهد
women skills development

توسعه مهارت های زنان

women suffrage
حق رأی زنان، حق رأی بانوان

women’s association
انجمن زنان، تشکل زنانه، انجمن بانوان

women’s committee
کمیته زنان، کمیته بانوان

women’s cooperative guild
اتحادیــه تعاونی هــای زنــان، اتحادیــه صنفی 

تعاونی های زنان
women’s council

شورای زنان، شورای بانوان
women’s guild

اتحادیه صنفی زنان
women’s guilds

صنف های زنانه، صنــوف متعلق به زنان، صنوف 
زنانه

women’s movement
جنبش آزادی زنان، نهضت زنان

women’s rights
حقوق زنان، حقوق نسوان، حقوق بانوان

women’s sewing cooperatives
دوزندگی  تعاونی های  بانوان،  تعاونی های خیاطی 

زنانه
women’s society

جمعیت زنان، انجمن بانوان، انجمن زنان
women’s weaver association

تشکل زنان بافنده، انجمن بافندگان زن
woman-headed family

خانواده دارای سرپرست زن
woman-headed household

خانوار دارای سرپرست زن
women-only

مخصوص زنــان، ویژه زنــان، زنانه؛ مخصوص 
بانوان، مخصوص خانم ها، ویژه بانوان

women-only cooperative
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تعاونی مختص زنان؛ تعاونی زنانه
women-specific = women-only
مختص زنان، مخصوص زنان، زنانه، ویژه بانوان
wood

چوب، هیزم، الوار
wood house

انبار هیزم
woodcrafts

صنایع دستی چوبی، صنایع چوبی
wooded pastures

مراتع مشجر
woodland

بیشه زار، زمین جنگلی، اراضی جنگلی، درختستان، 
بیشه، درخت زار

woodlot
درختستان، قلمستان

woodman = woodsman
جنگلبان؛ جنگل نشــین؛ هیزم شــکن، چوب بر؛ 

جنگل نشین، جنگل زی
woods

جنگل، بیشه، درختستان، درخت زار
woodshed

انبار هیزم، هیزم دانی
woodyard
انبار الوار، انبار چوب، محل برش و نگهداری الوار
wool

پشم، پشمی
woolen

پشمی، پشمین، پشم دار، پشمینه
wool-processing

عمل آوری پشم، پشم بافی
words of honor

قول شرف
words of severance

شرایط تفکیک کردن )ملک مشاع(

work
کار، شــغل، حرفه، پیشــه؛ کار کــردن؛ اثر؛ آثار، 

تألیفات ]در جمع[؛ کارگر افتادن، مؤثر بودن
work accident

حوادث ناشی از کار
work area = working area

محیــط کار؛ محوطه فعالیــت عمرانی، محوطه 
کارگاهی؛ محل انجام کار، محل کار، محوطه 

کارگاه
work away

بی وقفه کار کردن
work breakdown

تجزیه کار به اجزای فرعی، تقســیم کردن کار به 
اجزای کوچک تر

work camp
اردوگاه کار، اردوی کار

work climate
جو کاری، فضــای کاری، فضای حاکم بر محیط 

کار
work commitment

تعهد کاری
work conditions

شرایط کاری
work contract

قرارداد کار
work council

شورای کار
work culture

فرهنگ کار
work cycle
work day

روزکار، روزکاری
work distribution

تقسیم کار، توزیع کار
work distribution chart
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نمودار تقسیم کار
work environment

محیط کار، فضای کار؛ جو کاری
work ethic

اخالق کاری، منش کاری، وجدان کاری
work ethics

ارزش اخالقی کار، اصول اخالقی کار
work experience

تجربه کاری
work freelance

کار آزاد کردن، شــغل آزاد داشــتن، مستقل کار 
کردن

work from home
دورکاری، منزل کاری

work group dynamic
پویایی گروه کار، پویایی شناسی گروه کار

work hazards
خطرات کار، خطرات ناشی از نوع کار یا شغل

work hygiene
بهداشت کار

work in progress = work in pro-
cess
کار در جریان، کار در دست اقدام؛ در دست اقدام
work injury

حادثه ناشی از کار، صدمه ناشی از کار
work intensity

شدت کار، حجم کار
work load

حجم کار، بار کاری
work measurement

اندازه گیری زمان انجام کار، کارسنجی
work network
work of art

اثر هنری
work of authorship

نسخه اصلی اثر
work of equal value

کار یکسان، کار مشابه، کار همسان
work out

دســت یافتن؛ آماده کردن، تهیــه کردن، تدارک 
دیــدن؛ تدوین کــردن؛ حل و فصــل کردن 

)اختالفات(
work permit

پروانه کار، جواز کار، مجوز کار، اجازه کار
work place
work plan

برنامه کار، برنامه کاری، نقشه کاری؛ طرح اجرایی، 
طرح عملیاتی

work planning
برنامه ریزی کاری، طراحی کار، طرح ریزی کار

work position
وضعیت کاری، وضع شغلی، موقعیت شغلی

work productivity
بهره وری کار

work progress report
گزارش پیشرفت کار

work progress schedule
برنامه پیشــرفت کار، برنامه زمان بندی پیشرفت 

کار، جدول پیشرفت کار
work regulations

قواعد و مقــررات کاری؛ آیین نامه داخلی کارخانه 
یا شرکت 

work relations
روابط کار، روابط کاری، مناسبات کاری

work relationship
رابطه کاری؛ مناسبات کاری ]در جمع]

work relief
تأمین شغل؛ افزایش دستمزد؛ افزایش اشتغال

work report
گزارش کار، گزارش کارکرد
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work rights
حقوق کار، حقوق ناشی از کار

work rules
قواعد و مقررات کار، مقررات کار، مقررات کاری

work sample
نمونه کار

work sampling
نمونه برداری از کار، نمونه برداری کار

work schedule
برنامه کار، برنامه زمانی کار، جدول انجام کار

work season
فصل کار، فصل کاری، موسم کار

work setting
محیط کار، شــرایط کاری، فضای کاری، شرایط 

حاکم بر محیط کار
work shift

نوبت کار، نوبت کاری، شیفت کاری
work simplification

ساده سازی کار
work song

ترانه کار، آواز کار، سرود کار
work station

ایستگاه کاری
work status

پایگاه شغلی، جایگاه شغلی، موقعیت شغلی
work stoppage

توقف کار و فعالیت، ایست کاری، وقفه در کار
work study

کارســنجی، مطالعه و بررســی کار ]در راستای 
تعیین بهره وری[؛ کارپژوهی

work theory
نظریه کار

work therapy
کاردرمانی

work to rule

در حد قانون کار کردن، رفع تکلیف کردن، کار در 
حد رفع تکلیف

work trends
روندهای کار

work unit = labor unit
واحد کار

work week
هفته کاری، ایام کار در هفته، روزهای کاری هفته
work zone = working zone = 
work area

حوزه فعالیت عمرانی، محوطه کارگاهی؛ محوطه 
انجام کارهای عمرانی؛ کارگران مشغول کارند  

]تابلو، بنر[
workable

عملــی، قابل عمــل، انجام پذیر، مؤثــر، کارگر، 
کارساز؛ شدنی، قابل اجرا

workable program
برنامه قابل اجرا، برنامه کارساز

work-at-home mom
کارکردن مادران در خانه

work-bench
میز کار

workbook
کتابچه راهنما، کتاب تمرین و آزمون

worker
کارگر، عمله؛ خدمتکار؛ آدم پر کار، آدم زحمت کش؛ 
عضو طبقه کارگر؛ کارگران، کارکنان ]در جمع[
worker democracy

مردم ساالری کارگری، دموکراسی کارگری
worker directors

مدیران کارگر، کارگران عضو هیأت مدیره
worker mobility

تحرک کارگران، جا به جایی کارگران
worker ownership

مالکیت کارگر
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worker-investor
کارگر ـ سرمایه گذار، کارگر سرمایه گذار

worker-member
کارگر ـ عضو، کارگر عضو

worker-owned
کارگر ـ مالک، متعلق به کارگران

worker-owned enterprise
بنگاه اقتصادی کارگر ـ مالــک، بنگاه اقتصادی 

تحت مالکیت کارگران
worker-owned stock
سهام مالکیت کارگران، سهام متعلق به کارگران
worker-owner

کارگر ـ مالک
workers bank

بانک کارگری، بانک کارگران
workers cooperatives = worker 
cooperatives

تعاونی های کارگری، تعاونی های کارگران
workers’ chamber

خانه کارگر
workers’ compensation

بیمه بیکاری و از کارافتادگی کارگران ]که هزینه 
آن توســط کارفرما پرداخت می شــود[؛ بیمه 

حوادث حین کار
workers’ coucil

شورای کارگران
Workers’ Education Association

اتحادیه آموزش کارگران
workers’ participation

مشــارکت کارگــران )در اداره امور شــرکت یا 
کارخانه(

workers’ revolution
انقالب کارگری

workers’ right
حق و حقوق کارگران، حقوق کارگری

workforce employment
استخدام نیروی کار، استخدام نیرو

workforce
نیروی کار

workforce diversity
تنوع نیروی کار

workful competition
رقابت جدی و مستمر

work-group = working group
کارگروه، گروه کار

workhouse
نوانخانه؛ ندامتگاه، درالتأدیب ]آمریکا[

work-in
کار به نشــانه اعتراض؛ اشــغال محل کار توسط 

کارگران
working

شاغل، مشغول به کار، فعال؛ کاری؛ کارآمد، عملی، 
کارساز، مؤثر

working age
سن کار، سن فعالیت، سن اشتغال

working agreement
توافق موقت )تا حل قطعی اختالف(

working bank reserves
اندوخته های جاری بانک

working capital
سرمایه جاری، سرمایه در گردش، تنخواه گردان

working capital analysis
تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

working capital fund
صندوق وجوه سرمایه در گردش

working capital ratio
نسبت سرمایه در گردش

working capital turnover
حجم گردش سرمایه جاری

working cash
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نقدینگی در گردش
working class

طبقه کارگر، قشر کارگر، قشر زحمت کش
working coefficient

ضریب بهره برداری
working conditions

شرایط محیط کار، شرایط کاری
working cooperative

تعاونی فعال
working day

روز غیر تعطیل، روز اداری، روز کاری
working definition

تعریف عملیاتی
working efficiency

کارایی کار، راندمان کار
working equipment

ابزار کار
working expenses

مخارج جاری، مخارج بهره برداری
working force

نیروی کار، کارگران
working fund

تنخواه گردان؛ وجوه در گردش ]در جمع[
working group

کارگروه، گروه کار، گروه کارشناسی
working hours

ساعات کار، اوقات کار، اوقات اداری
working life

دوران اشتغال، دوران کار و فعالیت، عمر کاری
working majorty

اکثریت فعال
working office

دفتر کار
working out

آماده کردن، تهیه کردن، تــدارک دیدن، تدوین 

کردن
working paper

گزارش کارشناسی
working papers

اجازه کار ]در آمریکا[
working partner

شریک فعال
working party

گروه تحقیق؛ کارگروه، گروه کار؛ طرف فعال
working poor

کارگران فقیر، طبقه فقیر کارگر
working population

جمعیت فعــال اقتصادی، جمعیــت فعال کاری، 
جمعیت شاغل؛ جماعت کارگر

working pressure
فشار کار، فشار کاری

working principle
اصل کاری؛ دستورالعمل )اجرایی(

working procedure
رویه کاری، روال کاری؛ مراحل اجرایی

working relations = working 
relationships

مناسبات کاری، روابط کاری
working reserve

ذخیره در گردش، اندوختــه در گردش؛ اندوخته 
فعال

working site
کارگاه، صحن کارگاه، محوطه کارگاه، محل کار

working stress
تنش کاری، فشار کاری، استرس کاری

working style
شیوه کار، سبک کاری

working-age groups
گروه های در سن کاری، گروه های در سن اشتغال
working-class women
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زنان طبقه کارگر، زنان کارگر، کارگران زن
work-in-process = work-in-pro-
gress

اقالم یا کاالهای نیمه ساخته؛ کار در دست اجرا؛ 
کارگران مشغول کارند ]تابلو، عالمت[

work-led incidents
حوادث ناشی از کار

work-leisure model
الگوی کار فراغت، الگوی کار استراحت

work-load
بار کاری، حجم کار، شــدت کار، میزان کار، فشار 

کاری
workman

کارگر
workman’s compensation insur-
ance

بیمه حقوق ایام بیــکاری کارگران؛ بیمه حوادث 
ناشی از خطرات انجام کار

workmanlike
استادانه، ماهرانه

workmanship
ساخت، کیفیت ســاخت؛ مهارت، استادی، هنر و 

سلیقه در کار؛ طرز کار
workmate = colleague

همکار
workmen city
کوی کارگران، شهر کارگری، شهرک کارگر نشین
workmen’s compensation insur-
ance

بیمه تأمین منافع کارکنان
workout loan

وام رفع گرفتاری، وام اضطراری
workplace

محل کار
work-related disease

بیماری ناشی از کار
workroom

اتاق کار، کارگاه
works council

شــورای کارگری، شــورای کارگران، شــورای 
کارکنان

works manager
رییس کارگاه، مدیر کارخانه

works on cost
هزینه های سربار تولید

works regulations
آیین نامه داخلی کارخانه یا شرکت

work-sharing
تسهیم کار؛ تقســیم کار، تقسیم مشاغل؛ تقسیم 

هزینه دادرسی ]حقوق[
worksheet

کار برگه، برگه گزارش کار، برگه پیشــرفت کار؛ 
برگه تمرین

workshop
کارگاه؛ کارگاه آموزشی

workshop council
شورای کارگاه، شورای کارخانه

workshop management
مدیریت کارگاه

workshop of the world
کارگاه عالم ]لقب انگلستان در قرن نوزدهم[

working folk = worker folk
کارگرجماعت، جماعت کارگر

work-study
کار در حیــن تحصیل، کار تــوأم با تحصیل؛ کار 

پژوهی
worktable = work-table = work-
bench

میزکار، میز کارگاه
work-to-rule
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کار در حد قانون، کار در حد رفع تکلیف، آهســته 
کاری، رفع تکلیف

workweek
ساعات کار هفتگی، هفته کاری، ایام کاری هفته
world agricultural trade

تجارت جهانی محصوالت کشاورزی
World Bank

بانک جهانی
World Bank Group

گروه بانک جهانی
World Bank-financed

با ســرمایه گذاری بانک جهانــی، با حمایت مالی 
بانک جهانی

World Commission on Environ-
ment and Development (WCED)

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه
world community

جامعه جهانی
World Confederation of Labor 
(WCL)

کنفدراسیون جهانی کار
World Conference on Agrarian 
Reforms and Rural Development 
(WCARRD)

کنفرانــس جهانــی اصالحات ارضی و توســعه 
روستایی

World Co-operative Monitor 
(WCM)

پایش جهانی تعاون
World Council of Credit Unions 
(WOCCU)

شورای جهانی اتحادیه های اعتباری
World Development Report

گزارش توسعه جهانی
World Economic Forum (WEF)

مجمع جهانی اقتصاد
World Employment Conference
همایش جهانی اشغال، کنفرانس جهانی اشتغال

World Federation of Trade Un-
ion (WFTU)

فدراســیون جهانــی اتحادیه هــای بازرگانــی؛ 
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

World Food Program (WFP)
برنامه جهانی غذا

World Food Summit
نشست جهانی غذا

World Health Organization 
(WHO)

سازمان جهانی بهداشت
world health report

گزارش بهداشت جهانی
world hegemony

استیالی جهانی، استکبار جهانی
World Intellectual Property Or-
ganization

سازمان جهانی مالکیت معنوی
world no-tobacco days

روزهای جهانی بدون دخانیات
world order

نظم جهانی
world politics

سیاست جهانی
world power

قدرت جهانی
world society

جامعه جهانی
world state

دولت جهانی
World Summit for Social Devel-
opment
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اجالس جهانی توسعه اجتماعی
world system

نظام جهانی
world system theory

نظریه نظام جهانی
World Tariff and Trade Organi-
zation (WTTO)

سازمان تعرفه و تجارت جهانی
World Tourism Organization

سازمان جهانی گردشگری
World Trade Organization 
(WTO)

سازمان تجارت جهانی
world unity

وحدت جهانی
world vision

جهان نگری، چشم انداز جهانی
world war

جنگ جهانی
world war I

جنگ جهانی اول
world war II

جنگ جهانی دوم
world-class

جهانی، در ســطح جهانی، در سطح بهترین های 
جهان، در تراز جهانی

worldly
دنیایی، دنیوی، مادی؛ دنیادیده

worldly goods = worldy posses-
sions

دار و ندار، مایملک
worldview = weltanschauung

جهان بینی
world-wide = worldwide

جهــان،  سراســر  در  جهانــی؛  جهان شــمول، 

جهان گستر، عالم گیر، در سطح جهان
worldwide empire

امپراطوری جهانی
worldwide movement

نهضت جهانی، جنبش جهانی
worldwide perspective

منظر جهانی، دیدگاه جهانی، چشم انداز جهانی
worldwide recession

رکود جهانی
World-Wide Web (WWW)

شــبکه جهانی وب، وب ]رایانه، اینترنت[، شبکه 
ارتباطی جهانی

worn-out
خیلی کهنه، پوسیده، فرســوده، مستعمل؛ نخ نما؛ 

خسته و از پا افتاده
worn-out equipment

تجهیزات فرسوده، تجهیزات مستعمل
worrying evidence

شواهد نگران کننده
would-be candidate

نامزد احتمالی )در انتخابات(
would-be cooperative

تعاونی آینده، تعاونی بعد از این
would-be manager

مدیر بعد از این، مدیر احتمالی، مدیر آینده
would-be members

اعضای آتی، اعضا بعد از این، اعضای احتمالی
wound-up

منحله، منحل شده
writ

سند قانونی، دســتور کتبی دولت یا دادگاه؛ اقدام 
قانونی بــرای برگزاری انتخابات میان دوره ای؛ 

حکم قضایی، حکم دادگاه
writ of attachment

فرمان توقیف، حکم توقیف
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writ of distraint
حکم توقیف اموال بدهکار

writ of distress
فرمان توقیف و فروش اموال بدهکار

writ of execution
صدور اجراییه، فرمان اجرا، حکم اجرا

writ of nonsuit = writ of non-suit
قرار منع پی گرد، قرار منع تعقیب

writ of possession
حکم تملیک، حکم مالکیت

writ of summons
احضاریه کتبی؛ احضار به دادگاه؛ تعقیب جزایی

write down
قلم  نوشتن،  یادداشــت برداری؛  یادداشت کردن؛ 

زدن، قلم فرسایی کردن
write in

اضافه کردن به فهرست
write off capital

مستهلک کردن سرمایه
writeoff

خارج کــردن بدهی از دفتر، قلــم زدن بدهی؛ به 
حساب ســود و زیان گذاشتن؛ خالف حساب؛ 

انتقال مانده ]حسابداری[
write-off

)بدهی  اســتهالک؛ حــذف  مســتهلک کردن؛ 
مشکوک الوصول(؛ اسقاطی، اوراقی؛ هدر رفته؛ 

از حیز انتفاع ساقط کردن
writer
واگذارنده اختیار معامله؛ نویسنده، مؤلف، نگارنده

written
مکتوب، کتبی؛ نوشتاری

written acknowledgement
اقرارنامه کتبی؛ تقدیر کتبی

written agreement
توافق نامــه مکتوب، موافقت  موافقت نامه کتبی، 

کتبی، مقاوله نامه، پیمان نامه

written application
تقاضای کتبی، درخواست کتبی، تقاضای مکتوب
written ballot

رأی کتبی
written communication

ابالغ کتبی؛ ارتباط نوشتاری
written consent
رضایت کتبی، رضایت نامه کتبی، موافقت مکتوب
written contract

قرارداد کتبی
written directives

بخشنامه، آیین نامه سازمانی، بخشنامه سازمانی
written document

سند مکتوب
written evidence

مدرک کتبی، ادله مکتوب
written invitation

دعوت نامه؛ دعوت کتبی
written laws

قوانین مدون، قوانین مکتوب، قوانین موضوعه
written notice

اخطار کتبی، ابالغیه؛ اطالعیه مکتوب
written notification

اخطار کتبی
written opinion

اظهار نظر کتبی، نظر کتبی
written order

دستور کتبی
written plan

طرح مکتوب، برنامه مکتوب
written press

مطبوعات نوشتاری
written promise

قولنامه
written proof
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مدرک کتبی، اسناد و مدارک مکتوب
written reprimand

توبیخ کتبی
written request

درخواست کتبی، تقاضای مکتوب
written resolution

مصوبه کتبی، تصویب نامه
written undertaking

تعهدنامه، تعهد کتبی، التزام کتبی
wrong

غلط، اشتباه، نادرســت، ناشایست؛ خالف، خطا، 
خالف اخالق؛ کار نادرســت، کار اشــتباه؛ بد 

کردن
wrong calculation

محاسبه غلط؛ محاســبات غلط ]در جمع[؛ اشتباه 
محاسباتی، اشتباه در محاسبه

wrong information
اطالعات نادرست، اطالعات غلط

wrongdoer = wrong-doer
متخلف، خاطی؛ متعدی، خطاکار، خالف کار

wrongdoing
تخلف، خالف، فعل زیان بار، تعدی؛ خالف کاری

wrongful
نادرست، غیر عادالنه؛ غیر قانونی، خالف قانون

wrongful act
تخطی، اقدام خالف، عمل خالف )قانون(

wrongful act and misuse
تعدی و تفریط

wrongful dismissal
اخراج ناروا، انفصال ناحق، عزل غیر قانونی

wrongful interference
دخالت ناروا، مداخله غیر قانونی

wrongful intervention
دخالت بی جا، دخالت غیــر قانونی، دخالت ناروا، 

مداخله بی مورد

wrongful possessor
متجاوز، متعدی، غاصب

wrongful trading
معامله متقلبانه، معامله غیر قانونی

wanted
تحت تعقیب، تحت پی گرد

weak presence
حضور کمرنگ، حضور ضعیف، حضور کم تعداد

weak participation = low partici-
pation

مشــارکت ضعیف، مشــارکت پایین، مشــارکت 
کمرنگ

wealth accumulation
تجمیع ثروت، انباشت ثروت

wealth gathering
جمع آوری ثروت، تجمیع ثروت

weed-killer
well-documented

کاماًل مستند
wheat

گندم
wheat seed

بذر گندم، دانه گندم
wheat farming = wheat-farming

گندم کاری، زراعت گندم
wheat farmer = wheat-farmer = 
wheat-grower

گندم کار
wire tapping

استراق سمع، کنترل تلفنی
woman-headed = female-headed

دارای سرپرست زن، دارای سرپرست خانم
workaholic

عاشق کار، دیوانه کار، خوره کار
working theory
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نظریه متقاعدکننده، نظریه قابل قبول
working to rule = work-to-rule

کار در حد رفــع تکلیف؛ کم کاری در لوای قانون 
)به نشانه اعتراض(، کار در حد قانون

working interest
بهره جاری

wrongful possession = wrongful 
acquisition

تصاحب ناروا، تصاحب غیــر قانونی، تملک غیر 
قانونی

water distribution
توزیع آب، آب رسانی

willing
مشــتاق، عالقه مند، راغــب؛ با کمــال میل، با 

طیب خاطر
willingly

مشــتاقانه، با رغبت تمام، با کمال میل، با طیب 
خاطر

willingness
اشتیاق، عالقه، رغبت، تمایل، رضای خاطر، طیب

خاطر
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X
X infficiency

ناکارایی هزینه ای
x out = cross out

حذف کردن؛ عالمت ضربــدر زدن روی چیزی، 
خط زدن

X theory
نظریه »ایکس«

XDIS = ex-distribution
بدون توزیع سود سهام

x-efficiency
کارایی عمومی، کارایی x، کارایی هزینه ای

xenophile
بیگانه پرست، اجنبی پرست

xenophobia
بیگانه ترسی، بیگانه هراسی

xerox
زیراکس، فتوکپی، رونوشت؛ کپی گرفتن، زیراکس 

کردن
Xmas savings club

باشگاه پس انداز کریسمس
XR = ex-rights

بدون حق خرید سهام جدیداالنتشار
XW = ex-warrants
سهام خریداری شده بدون توزیع برگه سود سهام
X-axis

محور ایکس، محور ایکس ها
xerox copy

فتوکپی، زیراکس
XD = ex-dividend

بدون سود سهام
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yearbook
سال نامه، کتاب سال

yardstick
مالک، معیار، ضابطه، میزان

year
سال، سنه؛ سال ها، سنوات ]در جمع[

year-end
پایان سال، پایان سال مالی، پایان دوره )مالی(

year-end account balance
مانده حساب در پایان دوره

year-end adjustments
اصالحات پایان ســال، جرح و تعدیل های پایان 

سال، اصالحات پایان دوره
year-end audit

حسابرسی پایان سال مالی
year-end bonus

پاداش پایان سال، پاداش پایان دوره
year-end dividend

سود ســهام در پایان دوره مالی، سود اضافی آخر 
سال

year-end profit
سود پایان سال، سود پایان دوره

year-end report
گزارش پایان سال، گزارش پایان دوره

year-long
یک ساله، در طول سال

yearly = annual
ساالنه، سالیانه

yearly examinations
بررسی های ســاالنه؛ معاینات ساالنه؛ امتحانات 

ساالنه؛ بازرسی های ساالنه
yearly schedule

زمان بندی ساالنه، جدول ساالنه
yearly tax

مالیات ساالنه
year of prosperity

سال فراوانی و برکت، سال رونق و شکوفایی
year-round

تمام طول سال، همیشگی، چهار فصل، دائمی
year-round employment

Y
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شغل دائمی، اشتغال دائمی، استخدام دائمی
year-to-date

از اول سال تاکنون
year-to-year comparison

مقایسه سال به سال
year under audit

سال مورد بررسی، سال مورد رسیدگی
yellow-dog clause

شــرط ملحق نشــدن به اتحادیه کارگری، شرط 
عدم عضویت در اتحادیه کارگری

yellow-dog contract
قرارداد اســتخدام مشــروط به عدم عضویت در 

اتحادیه )کارگری(
yellow journal

نشریه زرد، نشریه عوام پسند، رنگین نامه
yellow journalism

روزنامه نگاری عوام پسندانه
yellow press

رنگین نامه ها، نشــریات جنجالی، نشــریات زرد، 
نشریات عامه پسند

yellow revolution
انقالب زرد

yellow worker
کارگر اعتصاب شکن

yes-man
بله قربان گو، نوکرمآب

yield
بــازده، عملکرد، محصــول، حاصــل، راندمان، 
بازدهی؛ به بــار آوردن، محصول دادن، به بار 

نشستن، نتیجه دادن
yield capacity

ظرفیت تولید، طرفیت عملکرد، ظرفیت بازدهی
yield consent

رضایت دادن؛ تن دادن به قبول تعهد یا تکلیف
yield curve

منحنی بازده؛ منحنی نرخ بهره
yield gap

تفاوت بازده، اختالف عملکرد
yield management

مدیریت عملکرد
yield of bonds
yield of capital

بازده سرمایه، سود سرمایه
yield on common stock

سود سهام عادی، بازده سهام عادی
yield on securities
yield rate

نرخ بازده، میزان بازده
yield ratio

نســبت بازدهی، ضریب بازدهی، نسبت عملکرد، 
ضریب عملکرد

yield tax
مالیات محصول، مالیات بر بازده

yield to maturity
بازده تا سررسید

yoke
یوغ، سلطه، قید، اسارت

young adult
نوجوان؛ نوجوانان ]درجمع[

young cooperators
تعاونگران جــوان، یاریگران جوان؛ اعضای جوان 

تعاونی
young farmers club

باشگاه کشاورزان جوان
young graduates

دانش آموختگان جوان، فارغ التحصیالن جوان
Young Men Christian Associa-
tion (YMCA)

انجمن مردان جوان مسیحی
young people
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جوانان، گروه جوان، قشر جوان؛ جوانان و نوجوانان
youngster

نوجوان؛ نوجوانان ]در جمع[
young talents

استعدادهای جوان
Young Women Christian Asso-
ciation (YWCA)

انجمن زنان جوان مسیحی
youth

جوانی؛ جوانان ]با حرف اضافه the در ابتدا[
youth club

باشگاه جوانان
youth cooperative

تعاونی جوانان
youth cooperative movement

جنبش تعاونی جوانان، نهضت تعاون جوانان
youth cooperatives

تعاونی های جوانان
youth court

دادگاه اطفال و نوجوانان
youth development centers

مراکز توسعه جوانان
Youth Economic Empowerment 
through Cooperative (YEECO)

توانمندسازی اقتصادی جوانان از طریق تعاونی

youth employment
اشتغال جوانان

youth employment service
سازمان کاریابی جوانان، خدمات کاریابی جوانان، 

مرکز خدمات کاریابی جوانان
youth empowerment

توانمندسازی جوانان، توان افزایی جوانان
youthfulness

جوانی
youth hostel

جوان سرا، اقامتگاه جوانان
youth movement

جنبش جوانان، نهضت جوانان
youth opportunities program

برنامه ایجاد فرصت برای جوانان
youth organization

سازمان جوانان، تشکل جوانان
youth training scheme

طــرح کارآمــوزی جوانان، طــرح مهارت آموزی 
جوانان

youth welfare
رفاه جوانان

youth worker
مددکار جوانان

Y theory
نظریه »وای«، نظریه »ایگرگ«
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Z
zero-base budgeting = zero-
based budgeting

بودجه بندی بر مبنای صفر، روش بودجه ریزی از 
صفر، روش بودجه بندی از ابتدا به ساکن، روش 

بودجه ریزی بر پایه صفر
zealous

متعصب، پر شور، مشتاق؛ غیورانه
zero balance

تراز شده، صفر شده
zero budgeting

بودجه بندی از صفر، بودجه ریزی از صفر
zero coupon bonds

اوراق قرضه بدون بهره
zero defects

بی نقض، بی کم وکاست، کامل، بدون خطا، بدون 
نقص، بدون ایراد، بی ایراد، بی اشکال

zero-defects program
برنامه بدون عیب )و نقص(، برنامه کامل، برنامه 

خطای صفر، برنامه بدون خطا
zero economic growth

رشد اقتصادی صفر
zero elasticity

کشش صفر، بدون کشش
zero enventories

موجــودی انبار صفر، موجودی صفــر انبار، اتمام 
موجودی انبار

zero growth
رشد صفر درصد، رشد صفر، بدون رشد

zero inflation
تورم صفر درصد، بدون تورم، تورم صفر

zero-interest
بدون بهره، بدون ربا

zero-landfill
صفر رســانی ضایعات دفنی، حذف ضایعات فنی؛ 

حذف ضایعات و فضوالت
zero population growth

رشد جمعیت صفر، بدون رشد جمعیت
zero pricing

قیمت گذاری منطقه ای، قیمت بندی منطقه ای
zero-rated
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معــاف از مالیات ارزش افــزوده؛ نرخ تعرفه صفر 
درصد، نرخ صفر درصد

zero risk
خطر صفر، ریســک صفر، بدون ریســک، بدون 

مخاطره، عاری از ریسک، فاقد ریسک
zero stock level

سطح موجودی صفر
zero sum game

بازی جمع صفر، بازی مجموع صفر؛ بده بســتان 
]اقتصادی[، بده و بستان

zero sum industries
صنایع غیر تولیدی، صنایع غیر مولد

zero sum thinking
تفکر جمع صفر

zero tariff
تجارت بدون تعرفه، تجارت آزاد؛ بدون تعرفه

zip code
شماره منطقه پستی، شناسه پستی

zipper clause
شرط ممنوعیت عقد قرارداد

zollverein
اتحادیه گمرکی ]اصطالح آلمانی[

zonal
منطقه ای، ناحیه ای، حوزه ای

zonal hypothesis
فرضیه ناحیه ای

zone
حوزه، ناحیه، منطقه

zone free = free zone
منطقه آزاد تجاری

zone of influence
حوزه نفوذ، منطقه نفوذ، قلمرو نفوذ

zone price = zonal price
قیمت منطقه ای

zone pricing
قیمت گذاری منطقه ای، قیمت بندی منطقه ای

zone rate = zonal rate
نرخ منطقه ای، تعرفه منطقه ای

zone theory
نظریه منطقه ای، نظریه حوزه ای

zone time
وقت محلی، زمان منطقه

zoning
منطقه بندی، ناحیه بندی، حوزه بندی

zoning law
قانون منطقه بندی

zoning restrictions
مناطق  )در  تراکم ســاختمانی  محدودیت هــای 

شهری(
zoogeography

جغرافیای حیوانی
zoom analysis

تحلیل تمرکزی پدیده، تحلیل جهشی پدیده
zoonosis

بیماری های مشترک دام و انسان
Z theory

نظریه »زد«



ACCU
Asian Confederation of Credit Unions

کنفدراسیون اتحادیه های اعتباری آسیا
ACLU
America Civil Liberties Union

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا
ACMSs
agricultural cooperative marketing societies

شرکت های بازاریابی تعاونی کشاورزی
ACRP
Agricultural Credit Review Committee

کمیته بررسی اعتبارات کشاورزی
ACU
Asian Clearing Union

اتحادیه پایاپای آسیا
ADB
Asian Development Bank

بانک توسعه آسیا

AGI
adjusted gross income

درآمد مشمول مالیات 
AIS
Agricultural Innovation System

نظام نوآوری کشاورزی
AID
Agency for International Development

بنگاه توسعه بین المللی، سازمان توسعه بین المللی
AKIS
agricultural knowledge and information system

نظام دانش و اطالعات کشاورزی
ANCCs
agricultural non-credit cooperatives

تعاونی های غیر اعتباری کشاورزی
APHCO
Asia-Pacific Health and Welfare Co-operative Organization

سازمان تعاونی های بهداشت و رفاه آسیا اقیانوسیه

ABBREVIATIONS/ 
ACRONYMS
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APO
Asian Productivity Organization

سازمان بهره وری آسیا
APR
annual percentage rate

نرخ بهره ساالنه
ARDB
Agricultural and Rural Development Bank (ARDB)

بانک کشاورزی و توسعه روستایی
ASA
Advertising Standards Authority

سازمان نظارت بر صحت آگهی های تبلیغاتی
ASAP
as soon as possible

در اسرع وقت، در اولین فرصت ممکن
ATM
automated teller machine

دستگاه خودپرداز، عابر بانک؛ تحویلدار ماشینی
BL
bill of lading

بارنامه
B2B
business-to-business

معامله بین دو بنگاه
B2C
business-to-consumer

فروش مستقیم محصول به مصرف کننده
BA
bachelor of arts

لیسانس، درجه کارشناسی علوم انسانی
BA
business administration

مدیریت بازرگانی
BDP
business development plan

طرح تحول کسب و کار، طرح توسعه فعالیت تجاری، طرح توسعه کسب و کار
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BDSD
business development service provider

ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار 
BI
business intelligence

هوش کسب و کار، شّم تجاری
BIF
Bank Insurance Fund

صندوق بیمه بانک ها
BIS
Bank of International Settlements

بانک تسویه های بین المللی
BOT
build, operate, transfer

روش تأمین مالی پروژه های بزرگ، بی. او. تی. ]به معنای ایجاد، راه اندازی، واگذاری[
Business Deregulation and Facilitation Board

هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار
C and F
cost and freight

بهای کاال و هزینه حمل
CAP
Common Agricultural Policy

سیاست مشترک کشاورزی ]در اتحادیه اروپا[
CAW
Committee of Asian Women

کمیسیون زنان آسیا 
CBHS
community-based health scheme

طرح اجتماع محور سالمت، طرح مردم نهاد سالمت 
CBO
community-based organization

تشکل مردم نهاد، سازمان مردم نهاد، سازمان اجتماع محور
CCA
capital consumption allowance

ذخیره استهالک
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CCB
Central Cooperative Bank

بانک تعاون مرکزی، بانک تعاونی مرکزی
CCTs
conditional cash transfers

نقل و انتقال های مشروط نقدینگی
CDA
cluster development agency

آژانس توسعه خوشه
CDE
cluster development executive

عامل اجرای توسعه خوشه
CDF
Cooperative Development Foundation

بنیاد توسعه تعاون 
CECFIS
Community Empowerment through Cooperative Financial Services

توانمندسازی محلی از طریق خدمات مالی تعاونی
CENTO
Central Treaty Organization

سازمان پیمان مرکزی، سنتو
CEO
chief executive officer

مدیرعامل، مسئول اجرایی ارشد ]در شرکت ها و سازمان ها[
CFSP
Cooperative Food Security Project

پروژه امنیت غذایی تعاونی
CFO
chief financial officer

مدیر ارشد مالی
CCIMA
Chamber of Commerce for Industries, Mines and Agriculture

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی
Chamber of Industry

اتاق صنعت
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CICOPA
International Organization of Industrial, Artisanal and Service Pro-
ducers Cooperatives

سازمان بین المللی تعاونی های تولید صنعتی، پیشه وری و خدمات 
CIGF
Cooperative Investment Guarantee Fund

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
CIFI
cost, insurance, freight and interest

قیمت کاال همراه با بیمه و کرایه و هزینه بهره
CIS
Commonwealth of Independent States

کشورهای مستقل مشترک المنافع، کشورهای مستقل همسود
COMECON
Council for Mutual Economic Assistance

شورای کمک های اقتصادی دوجانبه، شورای کمک های اقتصادی متقابل
COO
chief operating officer

مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد اجرایی
COPAC
Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives

کمیته ترویج و توسعه تعاونی ها
CPM
critical path method

روش مسیر بحرانی 
CPM
cooperative program manager

مدیر برنامه تعاونی
CRB
cooperative rural bank

بانک تعاون روستایی
CRM
customer relationship management

مدیریت ارتباط با مشتری
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CSF
critical success factors

عوامل عمده موفقیت
CSIR
Council of Scientific and Industrial Research

شورای پژوهش های علمی و صنعتی
CSR
Corporate Social Responsibility

مسئولیت اجتماعی بنگاه ها
CTO
chief technical officer

متصدی ارشد فنی، مسئول فنی ارشد
CIO
Congress of Industrial Organizations

کنگره اتحادیه های کارگری ]آمریکا[
CUB
cooperative urban bank

بانک تعاون شهری 
CUCCIW
Central Union of Consumers Cooperatives for Iranian Workers

اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران؛ امکان
CV
curriculum vitae

سوابق علمی و شغلی، سوابق تحصیلی و حرفه ای 
CWMS
Committee on the Working of the Monetary System

کمیته نظارت بر عملکرد نظام پولی
DAP
Development Action Plan

برنامه اقدام توسعه
DRDA
District Rural Development Agency

بنگاه توسعه روستایی دهستان، سازمان یا آژانس توسعه روستایی دهستان
EACM
East African Common Market

بازار مشترک آفریقای شرقی
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ECA
Economic Commission for Africa

کمیسیون اقتصای آفریقا
ECAFE
Economic Commission for Asia and the Far East

کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور، اِکافه
ECE
Economic Commission for Europe

شورای اقتصادی اروپا، کمیسیون اقتصادی اروپا
ECLA
Economic Commission for Latin America

کمیسیون اقتصادی آمریکای التین
ECM
European Common Market

بازار مشترک اروپا
ECO
Economic Cooperation Organization

سازمان همکاری اقتصادی، سازمان اکو
ECOSOC
Economic and Social Council

شورای اقتصادی و اجتماعی )سازمان ملل(، اکوسوک
ECR
education and cooperation right

حق تعاون و آموزش
ECT & CSs
employeecooperative thrift and credit societies

شرکت های تعاونی پس انداز و اعتبار کارکنان
EDS
Entrepreneur Development Scheme

طرح توسعه کارآفرینان
EEC
European Economic Community

جامعه اقتصادی اروپا
EESC
European Economic and Social Committee

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اروپا
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EFTA
European Free Trade Association

اتحادیه تجارت آزاد اروپا 
EMCF
European Monetary Cooperation Fund

صندوق همکاری پولی اروپا
employment-intensive

اشتغال خواه، اشتغال بر، اشتغال طلب
EMS
European Monetary System

نظام پولی اروپا
EMU
Economic and Monetary Union

اتحادیه اقتصادی و پولی )اروپا(
ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and Pacific

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، اسکاپ
Euricse
European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises

مؤسسه پژوهشی اروپا برای بنگاه های تعاونی و اجتماعی، یوریکس
FAO
Food and Agriculture Organization

فائو، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
FASB
Financial Accounting Standards Board

هیأت استانداردهای حسابداری مالی 
FCCI
Federation of Chambers of Commerce and Industry

فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت
FDA
Food and Drug Administration

اداره کل غذا و دارو؛ سازمان غذا و دارو ]ایاالت متحده[
FDI
foreign direct investment

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
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FDIC
Federal Deposit Insurance Corporation

شرکت بیمه سپرده فدرال ]ایاالت متحده[
Federation of Chambers of Cooperative

فدراسیون اتاق های تعاون
FFS
farmer field school

مدرسه صحرایی کشاورزی، مدرسه میدانی کشاورزی، مدرسه مزرعه کشاورز، مدرسه در مزرعه
FIFO
first-in-first-out

اولین صادره از اولین وارده 
4Ps
four Ps

چهار عامل اساسی در بازاریابی به شیوه سنتی )شامل محصول، قیمت، مکان و تبلیغ(
FSA
Financial Service Authority

سازمان نظارت بر خدمات مالی
GAAS
generally accepted auditing standards

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 
GAO
general accounting office

اداره حسابداری عمومی
GAP
good agricultural practice

به زراعی، روش بهینه زراعی 
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات
GDI
gender development index

شاخص توسعه جنسیتی
GDP
gross domestic product

تولید ناخالص داخلی، محصول ناخالص داخلی



1096   

GE
Group of Eight = G-8

گروه هشت، کشورهای گروه هشت 
GEM
global entrepreneurship monitor

دیده بان جهانی کارآفرینی
GF
ground floor

طبقه همکف
GIS
geographic information system

نظام اطالعات جغرافیایی 
GM
genetically-modified

اصالح شده ژنتیکی
GM
genetically-manipulated

دستکاری شده ژنتیکی
GNP
gross national product

تولید ناخالص ملی، محصول ناخالص ملی
Gov-Gen
Governor General

استاندار
GTC
good-till-cancelled

معتبر تا زمان لغو
GTZ
German Agency for Technical Cooperation

مؤسسه همکاری فنی آلمان 
HCR
High Commissioner for Refugees

کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای عالی آوارگان
HDI
human development index

شاخص توسعه انسانی 
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HE
His Excellency

عالی جناب، جناب آقای
HE
Her Excellency

سرکارعلیه، سرکارخانم
HEW
Japanese Health and Welfare Co-operative Federation

فدراسیون تعاونی های بهداشت و رفاه ژاپن
HPI
human poverty index

شاخص فقر انسانی 
HQ
headquarters

ستاد، مرکز، دفتر مرکزی
IACPAC
Inter-Agency Committee for Promotion and Advancement of Coop-
eratives

کمیسیون بین نهادی ترویج و توسعه تعاونی ها 
IATA
International Air Transport Association

اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی، یاتا، اتحادیه بین المللی ترابری هوایی
IBBR
inter-bank market “bid” rate

نرخ بهره سپرده بین بانکی 
IBCC
International Bureau of Chambers of Commerce

دفتر بین المللی اتاق های بازرگانی 
IBEC
International Bank for Economic Cooperation

بانک بین المللی همکاری های اقتصادی 
IBOR
inter-bank market “offered” rate

نرخ بهره وام بین بانکی 
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IBRD
International Bank for Reconstruction and Development

بانک بین المللی ترمیم و توسعه ]نام قبلی بانک جهانی[
ICA
International Cooperative Alliance

اتحادیه بین المللی تعاون
ICA
International Communication Association

انجمن بین المللی ارتباطات
ICAO
International Civil Aviation Organization

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، ایکائو
ICC
International Chamber or Commerce

اتاق بازرگانی بین المللی 
ICC
Iranian Chamber of Cooperative

اتاق تعاون ایران
ICDP
integrated cooperative development project

طرح توسعه تعاونی یکپارچه
ICMIF
International Cooperative and Mutual Insurance Federation

فدراسیون بین المللی بیمه تعاونی و متقابل 
IDA
International Development Association

انجمن بین المللی توسعه
IFAD
International Fund For Agricultural Development

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
IFAP
International Federation of Agricultural Producers

فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان فراورده های کشاورزی
IFC
International Finance Corporation

شرکت مالیه بین المللی
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IHCO
international health co-operative organization

سازمان بین المللی تعاونی سالمت
ILO
International Labor Organization

سازمان بین المللی کار 
ILO
International Labor Office

دفتر بین المللی کار، سازمان بین المللی کار
IMF
International Monetary Fund

صندوق بین المللی پول 
IMS
information management system

نظام مدیریت اطالعات
inevitable

اجتناب ناپذیر، گریز ناپذیر، غیر قابل اجتناب، محتوم، قطعی
INGOs
international non-governmental organizations

سازمان های غیر دولتی بین المللی، تشکل های مردم نهاد بین المللی
ITC
instructor training center

مرکز تربیت مربی
IWC
International Wheat Council

شورای جهانی گندم 
IPM
integrated pest management

مدیریت تلفیقی آفات 
IPO
Islamic Propagation Organization

سازمان تبلیغات اسالمی
IPU
Inter-Parliamentary Union

اتحادیه بین المجالس
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IQ
intelligence quotient

بهره هوشی، بهر هوشی، هوش بهر 
IRDP
integrated rural development project

برنامه توسعه روستایی یکپارچه
IRN
International Remittance Network

شبکه بین المللی انتقال و ارسال پول، شبکه جهانی حواله پول، شبکه بین المللی حواله جات
IRO
International Refugee Organization

سازمان بین المللی پناهندگان، سازمان بین المللی آوارگان
IRU
International Reiffeisen Union

اتحادیه بین المللی رایفایزن 
ISO
International Standard Organization

سازمان بین المللی استاندارد
IT
information technology

فناوری اطالعات
ITC
information and communications technology

فناوری اطالعات و ارتباطات
IUCI
International Union of Credit and Investment

اتحادیه بین المللی بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری
IWG
implementation working group

کارگروه اجرایی، کارگروه اجرا
IWUE
irrigation water use efficiency

راندمان مصرف آب آبیاری 
JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action

برنامه جامع اقدام مشترک، برجام
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JICA
Japan International Cooperation Agency

آژانس همکاری بین المللی ژاپن، جایکا
JIT
just-in-time

به هنگام، به موقع
JRT
job relations training

تعلیم روابط انسانی در کار
LFPR
labor force participation rate

نرخ مشارکت نیروی کار 
LFT
latest finish time

دیرترین زمان پایان 
LIFO
last-in-first-out

اولین صادره از آخرین وارده 
LLA
labour legislation Association

انجمن قانون گذاری حقوق کار ]بریتانیا[
LLC
limited libability company

شرکت با مسئولیت محدود
LLP
limited libability partnership

شرکت غیر سهامی با مسئولیت محدود
LPG
liberalization, privatization and globalization

آزاد سازی، خصوصی سازی و جهانی سازی اقتصاد 
LST
latest start time

دیرترین زمان آغاز 
LST
local standard time

به وقت محلی
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LWOP
leave without pay

مرخصی بدون حقوق
MA
master of arts

درجه کارشناسی ارشد؛ فوق لیسانس در ادبیات و علوم انسانی
MBA
master of business administration

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
MBO
management by objective

مدیریت مبتنی بر هدف، مدیریت بر مبنای هدف
MBV
management by values

مدیریت بر مبنای ارزش، مدیریت مبتنی بر ارزش
MD
master’s degree

درجه فوق لیسانس، درجه کارشناسی ارشد 
MDGs
Millennium Development Goals

اهداف توسعه هزاره
MFI
microfinance institution

مؤسسه اعتبارات مالی خرد
MHO
Mutual Health Organization

تشکل همیار سالمت
MIA
master of international affairs

کارشناس امور بین الملل
MLR
minimum lending rate

حداقل نرخ بهره وام دهی 
modular training

کارآموزی پودمانی، آموزش پودمانی
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MOJA
Ministry of Jihad for Agriculture = Ministry of Agricultural Jihad

وزارت جهاد کشاورزی 
MOU
memorandum of understanding

یادداشت تفاهم، تفاهم نامه، مفاهمه نامه 
MSc
master of science

کارشناس ارشد علوم
NA
not available

موجود نیست، در دسترس نیست ]معمواًل در جداول[ 
NABARD
National Bank for Agriculture and Rural Development

بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی ]هند[
NAFSCOB
National Federation of State Cooperative Banks

فدراسیون ملی بانک های تعاون ایالتی
NAFTA
North American Free Trade Agreement

قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا
NAG
national advisory group

گروه مشاوره ملی 
NAM
Non-Aligned Movement

جنبش عدم تعهد، جنبش غیر متعهدها، نم
NANCC
non-agricultural non-credit cooperative

تعاونی غیر اعتباری غیر کشاورزی
NB
nota bene

توجه، توضیح ]معمواًل در پایین جداول و نمودارها[
NBA
National Bar Association

کانون وکال؛ انجمن حقوقدانان ]ایاالت متحده[
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NCB
National Cooperative Bank

بانک تعاون ملی، بانک تعاونی ملی، بانک تعاونی سراسری
NCBA
National Cooperative Business Association

اتحادیه ملی کسب و کار تعاونی
NDP
net domestic product

تولید خالص داخلی، محصول خالص داخلی
NE
no effect

بدون محل، بدون پشتوانه، بی محل ]چک[
NFLA
National Farms Loan Association

انجمن ملی وام کشاورزی 
NGACs
new generation agricultural cooperatives

تعاونی های کشاورزی نسل جدید 
NGC
new generation cooperative

تعاونی نسل جدید 
NGCs
new generation cooperatives

تعاونی های نسل جدید 
NGO
non-government organization = non-governmental organization

سازمان غیر وابسته به دولت، سازمان غیر دولتی، تشکل غیر دولتی، سازمان مردم نهاد
NGOs
non-governmental organizations

سازمان ها یا تشکل های غیر دولتی، تشکل های مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد
NIFO
next-in-first-out

اولین صادره از وارده آتی
NNP
net national product

تولید خالص ملی، محصول خالص ملی
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nonparticipating preferred stocks
سهام ممتاز بدون مشارکت در باقی مانده سود

non-reciprocal transactions
عملیات یک جانبه

NPA
non-performing asset

دارایی مطالبات معوق، دارایی ناکارآمد
NPL
non-performing loan

وام سررسید گذشته
NSF
not sufficien funds

عدم موجودی کافی ]نقدینگی[
OECD
Organization for Economic Coopration and Development

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
OEEC
Organization for European Economic Cooperation

سازمان همکاری اقتصادی اروپا 
OPEC
Organization of Petroleum Exporting Countries

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک
OAU
Organization of African Unity

سازمان وحدت آفریقا
OTC
over-the-counter

فرابورس 
PAYE
pay-as-you-earn

پرداخت مالیات به هنگام وصول درآمد، مالیات بالفصل بر درآمد 
PC
personal computer

رایانه شخصی، کامپیوتر شخصی، رایانک 
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PERT
program evaluation and review technique

روش ارزشیابی و بازنگری برنامه، روش ارزشیابی و بررسی برنامه پرت 
PG
poverty gap

شکاف فقر
PGI
poverty gap index

شاخص شکاف فقر
PLC
public limited company

شرکت سهامی عام )با مسئولیت محدود(
POB
post-office box

صندوق پست، صندوق پستی 
PPI
producer price index

شاخص قیمت تولید
PPP
purchase power parity

برابری قدرت خرید
PQLI
physical quality of life index

شاخص کیفیت فیزیکی زندگی، شاخص کیفیت مادی زندگی
PRA
participatory rural appraisal

ارزیابی مشارکتی روستایی 
PRSP
poverty reduction strategy paper

سند راهبردی کاهش فقر، سند راهبردی فقرکاهی
PTO
Patent and Trademark Office

اداره ثبت امتیاز و عالئم تجاری 
QHSE
quality, health, safety, environment

عوامل چهار گانه »کیفیت، سالمت، امنیت، محیط«
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qualification test
آزمون شایستگی

R&D/ R and D
research and development

تحقیق و توسعه 
raising of issue = issue-raising

طرح موضوع )کردن(، طرح مسأله )کردن(
RCMS
Rural Co-operative Medical Scheme

طرح بیمه )خدمات( درمانی روستایی
RFI
rural financial institution

مؤسسه مالی روستایی
ROAP
Regional Office for Asia-Pacific

دفتر منطقه ای آسیاـ اقیانوسیه 
ROC
return of capital = return on capital

بازده سرمایه، بازگشت سرمایه
ROE
return of equity = return on equity

بازده سهم الشرکه، بازده سرمایه سهامداران، برگشت سرمایه )سهامداران(، بازده سرمایه صاحبان سهام 
RRB
regional rural bank

بانک روستایی منطقه ای 
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation

اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب شرق آسیا، سارک
SAYE
save-as-you-earn

برنامه کسب و پس انداز، طرح پس انداز کارکنان، برنامه کسب و ذخیره
SBA
Small Business Administration

اداره کسب و کارهای کوچک ]ایاالت متحده[
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SCC
Swedish Cooperative Center

مرکز تعاون سوئد
SD
standard deviation

انحراف معیار
SDI
sustainable development index

شاخص توسعه پایدار
SEO
Securities and Exchange Organization

سازمان بورس و اوراق بهادار
SEWA
Self-Employed Women’s Association

انجمن زنان خویش فرما، اتحادیه زنان خود اشتغال
SHGPI
self-help group promotion institution

مؤسسه ترویج گروه های خودیار
SLP
sharing in loss and profit

شراکت در سود و زیان، تقسیم نفع و ضرر
SMART
specific measurable, achievable and agreed upon, realistic and time 
bound

باهوش ]برگرفته از حروف اول کلمات و عباراِت: بدون ابهام )روشــن و گویا(، اندازه پذیر، هدف رس 
)قابل دستیابی(، واقع گرایانه، شامل محدودیت زمانی[، هوشمند

SMC
squared multiple correlation

مجذور همبستگی چند گانه ]پژوهش[
SMEs
small and medium enterprises

بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، بنگاه های اقتصادی زودبازده؛ خوشه های اقتصادی
SMSEs
small and medium-scale enterprises

بنگاه های اقتصادی زودبازده، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط؛ خوشه های اقتصادی
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SQC
statistical quality control

کنترل کیفیت آماری 
stand-by list

لیست انتظار، فهرست انتظار
STCCS
short-term cooperative credit system

نظام اعتبارات تعاونی کوتاه مدت
STEP
Strategies and Tools against Social Exclusion and Poverty

برنامه راهبردها و ابزارهای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی
suspended sentence

حکم تعلیقی
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

شبکه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، سویفت
SWOT
strengths, weaknesses, opportunities and threats

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها، سوآت
TCP
technical cooperation program

برنامه همکاری فنی 
TER
travel expense report

گزارش هزینه سفر
TIA
trend impact analysis

تحلیل تأثیر روند، تحلیل تأثیر بر روند 
TUC
Trade Unions Congress

مجمع اتحادیه های کارگری ]بریتانیا[
TPDS
targeted public distribution system

نظام توزیع هدفمند دولتی 
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TPO
Trade Promotion Organization

سازمان توسعه تجارت، سازمان گسترش بازرگانی
TQM
total quality management

مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت فراگیر
TVET
technical and vocational education and training

آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش و مهارت آموزی فنی و حرفه ای
UN
United Nations

سازمان ملل )متحد(، ملل متحد
UNO
United Nations Organization

سازمان ملل متحد
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد
UNDG
United Nation Development Group

گروه توسعه ملل متحد، گروه عمران ملل متحد
UNDP
United Nations Development Program

برنامه توسعه ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد
UNDR
UN Development Report

گزارش توسعه سازمان ملل
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو
UNGA
United Nations General Assembly

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل
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UNICEF
United Nations Children’s Fund = United Nations International Chil-
dren’s Emergency Fund

صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
UNITAR
United Nations Institute for Training and Research

مؤسسه آموزش و پژوهش سازمان ملل، مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل
UNO
United Nations Organization

سازمان ملل متحد
UNREF
United Nations Refugees Emergency Fund

صندوق کمک به پناهندگان سازمان ملل، صندوق کمک به آوارگان سازمان ملل
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency

سازمان کار و رفاه ملل متحد
US
United States

ایاالت متحده، آمریکا
USA
United States of America

ایاالت متحده آمریکا
USAID
United States Agency for International Development

بنگاه توســعه بین المللی ایاالت متحده، بنگاه بین المللی ایاالت متحده برای توســعه، آژانس توسعه 
بین المللی ایاالت متحده

USD
US Dollar

دالر ایاالت متحده، دالر آمریکا
USDA
United States Department of Agriculture

وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا
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VAT
value-added tax

مالیات بر ارزش افزوده
VDC
village development committee

کمیته عمران روستا، کمیته توسعه روستایی
WCARRD
World Conference on Agrarian Reforms and Rural Development

کنفرانس جهانی اصالحات ارضی و توسعه روستایی
WCED
World Commission on Environment and Development

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 
WCL
World Confederation of Labor

کنفدراسیون جهانی کار
WCM
World Co-operative Monitor

پایش جهانی تعاون
WEF
World Economic Forum

مجمع جهانی اقتصاد
WFP
World Food Program

برنامه جهانی غذا
WFTU
World Federation of Trade Unions

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 
WHO
World Health Organization

سازمان جهانی بهداشت
WOCCU
World Council of Credit Unions

شورای جهانی اتحادیه های اعتباری 
WTO
World Trade Organization

سازمان تجارت جهانی
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WTTO
World Tariff and Trade Organization

سازمان تعرفه و تجارت جهانی
WWW
World-Wide Web

شبکه جهانی وب، وب ]رایانه، اینترنت[، شبکه ارتباطی جهانی
YEECO
Youth Economic Empowerment through Cooperative

توانمندسازی اقتصادی جوانان از طریق تعاونی
YMCA
Young Men Christian Association

انجمن مردان جوان مسیحی
YWCA
Young Women Christian Association

انجمن زنان جوان مسیحی
XD
ex-dividend

بدون سود سهام
XDIS
ex-distribution

بدون توزیع سود سهام
XR
ex-rights

بدون حق خرید سهام جدیداالنتشار
XW
ex-warrants

سهام خریداری شده بدون توزیع برگه سود سهام
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