10^5

བཅུ་སྟོབས་ལྔ།

"Fight or flight"

འཐབ་བམ་འབྟོས།

"Rest and digest"

ངལ་གསྟོ་ནས་ཟས་འཇུ།

12 Cranial nerves

ཐྟོད་རུས་དབང་རྩ་བཅུ་གཉིས།

1st meiotic division

སྐྱེད་ཕུང་བཞི་གྐྱེས་རིམ་པ་དང་པྟོ།

2 Classes Of Leptons

ལྐྱེབ་ཊྟོན་སྐྱེ་གཉིས།

2nd meiotic division

སྐྱེད་ཕུང་བཞི་གྐྱེས་རིམ་པ་གཉིས་པ།

3 flavors Of Leptons

ལྐྱེབ་ཊྟོན་གི་རྟོ་གསུམ།

4 Lobes of Brain

ཀླད་འདབ་བཞི། ཀླད་ཤལ་བཞི།

5-Hydroxytryptamine (serotonin)

ཧ་ཡི་ཌྟོ་ཨྟོག་སི་ཊིབ་ཊ་མིན་ ༥

6 Types Of Quarks

ཀུ་ཨག་རིགས་དྲུག (གཞན་དུ་ཁྟོག་རྡུལ་ཞྐྱེས་བིས་འདུག)

6 Types Of Leptons

ལྐྱེབ་ཊྟོན་རིགས་དྲུག

6 Flavor Of Leptons

ལྐྱེབ་ཊྟོན་རྟོ་དྲུག

7 errors of memory

དྲན་པའི་སྟོན་བདུན།

A unit mass

(དངྟོས་པྟོའ ་ི )གདྟོས་ཚད་ཅིག

A unit volume

བྟོངས་ཚད་ཅིག

a-ketoglutarate

ཨལ་ཕ-ཀྐྱེ་ཇི།

a-ketoglutarate dehydrogenase

ཨལ་ཕ-ཀྐྱེ་ཇི་ ཌི་ཧ་ཡྐྱེ་ཊྟོ་ཇི་ནྐྱེ་སི་སིན་རྫས།

Abducens nerve

ཕིར་གཡྟོ་དབང་རྩ། ཕྐྱེད་གཡྟོ་དབང་རྩ།

Abducent

ཕིར་གཡྟོ་དབང་རྩ། ཕྐྱེད་གཡྟོ་དབང་རྩ།

Aberration

གཡྟོ་འཁྲུལ།

Aberration of Starlight

སྐར་འྟོད་གཡྟོ་འཁྲུལ།

Abiotic factor

སྐྱེ་བལ་གི་རྐྱེན།

Abnormal gene

སྟོན་ཅན་རིགས་རྫས།

Abortion

མངལ་རླུག

Absence seizure

འབྟོགས་ཟིན།

Absent-mindedness

བྟོ་མྐྱེད་རང་བཞིན།

Absolute

ཚུགས་ཐུབ།

Absolute dating

ངྐྱེས་ཏིག་ལྟོ་རྩིས།

absolute pressure

རྫྟོགས་པའི་གནྟོན་ཤུགས།

Absolute Speed

ཚུགས་ཐུབ་མགྟོགས་ཚད།

Absolute Time

ཚུགས་ཐུབ་ཀི་དུས།

Absolute value

ཚུགས་ཐུབ་རིན་ཐང།

Absolute zero

ཚུགས་ཐུབ་ཀླད་ཀྟོར།

Absolutism

ཚུགས་ཐུབ་རིང་ལུགས།

Absolutist

ཚུགས་ཐུབ་རིང་ལུགས་པ།

Absorption

སིམ་ཞུགས།

Absorption line

བསྡུ་ཐིག

absorption spectrum

བསྡུ་ཤལ། (བསྡུས་པའི་འྟོད་ཤལ།)

Absorptivity

ཐིམ་ནུས།

Abstract

རྟོག་པ། སི་མཚན།

Abstract concepts

སི་མཚན་རྟོག་འཆར།

Abstract idea

རྟོག་པའི་སྣང་བ། (དྟོན་སི།)

Abstraction

སི་ཆྟོས་འཕྱུང་བ།

Abuse

ལྟོག་སྟོད།

AC (Alternate current)

སྐྱེལ་གྟོག

academic studying

གཞུང་ལུགས་སྟོབ་གཉྐྱེར།

Accelerate

མྱུར་སྣྟོན་སྐྱེད་པ། (སྨྱུར་བ།)

Acceleration

མྱུར་སྣྟོན།

Acceleration ring

མྱུར་སྣྟོན་འཁྟོར་ལམ།

accelerator

སྨྱུར་ཆས། (མྱུར་སྣྟོན་སྐྱེད་བྐྱེད་ཀི་ཡྟོ་ཆས།)

Accessory cell

ཆ་ལག་ཕ་ཕུང་།

Accessory nerve

དབང་རྩ་ཆ་ལག

Accidental spark

ཐྟོལ་བྱུང་མྐྱེ་ཚགས།

Accretion disk

སྣྟོན་སྐྱེར།

Accuracy

དན་ཏིག

Acetic acid

ཨྐྱེ་སི་ཊིག་སྐྱུར་རྫས།

Acetyl

ཨ་སི་ཊིལ།

Acetyl chloride

ཨྐྱེ་སི་ཊིལ་ཚྭ་རླུང་གྐྱེས་རྡུལ།

Acetyl CoA

ཨྐྱེ་སི་ཊིལ་སིན་གྟོགས་ཨྐྱེ།

Acetylcholine

ཨྐྱེ་སི་ཊིལ་ཁྟོ་ལིན།

Acetylcholine receptor

ཨྐྱེ་སི་ཊིལ་ཁྟོ་ལིན་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Acetylcholinesterase

ཨྐྱེ་སི་ཊིལ་ཁྟོ་ལི་ནྐྱེ་སི་ཊྐྱེ་རྐྱེ་སི་སིན་རྫས།

achromatic lens

འདུམ་ཤྐྱེལ། (འདུམ་པར་བྐྱེད་མཁན་གི་ཤྐྱེལ།)

Acid

སྐྱུར་རྫས།

Acid rain

སྐྱུར་ཆར།

Aconitase

ཨྐྱེ་ཁྟོ་ནི་སིན་རྫས།

Aconite

བཙན་དུག

Acoustic

ཐྟོས་རུང་གི སྒྲའི། རྣ་བའི།

Acoustic sound waves

ཐྟོས་རུང་གི་སྒྲ་རླབས།

Acoustic Startle Reflex

སྒྲ་འདྲྟོག་ལྟོག་འགུལ།

Acoustic waves

ཐྟོས་རུང་གི་རླབས།

Acoustics

སྒྲ་རླབས་རིག་པ།

Acquired immune deficiency
syndromes

འཕལ་ཐྟོབ་ནད་འགྟོག་ཉམས་སྟོན་གི་རགས་འདུས།

Acquired immunity response

ཕིས་འབྱུང་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Acral lick syndrome

ཡན་ལག་ལག་ཤྟོར་རགས་འདུས། / ཡན་ལག་ལག་ཐལ་
རགས་འདུས།

Actin

གྲུང་སི།

Actin filaments

གྲུང་སི་ཉག་ཕན།

actinium

རྩ་རྫས་ཨྐྱེག་ཊི་ནི་ཡམ།

Action at a distance

རྒྱང་ཆྟོད་བ་བ།

Action force

བ་བའི་ཤུགས། ལས་ཤུགས།

Action potential

ལས་འཇུག་ནུས་པ།

Action potential propagation

ལས་རུང་སྟོབས་འགྟོས།

Activation

སད་སྟོང། བྐྱེད་ལས་ནུས་སར། (སིན་འབུ་ལངས་པ།)

Activation energy

སད་སྟོང་ནུས་པ།

Active

ཧུར་པྟོ།

active

བ་བར་ཞུགས་པ།

Active galactic nuclei (AGN)

ལས་ཞུགས་དགུ་ཚིགས་ལྐྱེ་ཉིང་།

Active immunity

རང་སྐྱེད་ནད་འགྟོག

Active site

སྐྱེན་ས།

Active transport

གཞན་འཁྐྱེར།

Actual reward

དངྟོས་ཐྟོབ་བ་དགའ།

Actual self

བདག་དངྟོས།

Acute disease

དྲག་ནད། ནད་གསར།

Acute pain

ཟུག་གཟྐྱེར།

Acute stress

འཕལ་གནྟོན། དྲག་གནྟོན།

acute-phase

གསར་རིམ།

acute-phase proteins

གསར་རིམ་སི་རྫས།

Adaptable

བསྟུན་འགྱུར་རུང་བ།

Adaptation

བསྟུན་འགྱུར།

Adapter

བསྟུན་ཆས།

Adaptive

བསྟུན་འགྱུར་ནུས་པའི།

Adaptive immunity response

བསྟུན་འགྱུར་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Adaptive radiation

བསྟུན་འགྱུར་ཁབ་འགྐྱེ།

Adaptive value

བསྟུན་ནུས་རིན་ཐང་།

Additive Primary color

སྣྟོན་བྐྱེད་གཞི་མདྟོག

Adenine

ཨྐྱེ་ཌི་ནིན།

Adeno-associated virus (AAV)

རྐྱེན་སྐྱེལ་གཉན་སིན།

Adenosine diphosphate (ADP)

ཨྐྱེ་ཌི་པི་འདུས་རྫས།

Adenosine triphosphate (ATP)

ཨྐྱེ་ཌི་ནྟོ་སིན་ཊི་ར་ཡི་ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ་འདུས་རྡུལ། ཨྐྱེ་ཊི་པི་འདུས་
རྡུལ།

Adenovirus

རྐྱེན་སྐྱེལ་གཉན་སིན།

Adenovirus particle

རྐྱེན་སྐྱེལ་གཉན་སིན་ཕ་གཟུགས།

Adenovirus vector

རྐྱེན་སྐྱེལ་མཉན་སིན་ཐྐྱེག་གཟུགས།

Adhesion

གཞན་འདྟོམས།

Adiabatic change

དྲྟོད་གཅྟོད་འགྱུར་བ།

Adiabatic process

དྲྟོད་གཅྟོད་རྒྱུད་རིམ།

Adipose tissue

ཚིལ་བཟུང་ཕུང་གྲུབ།

Adjacent sides

འདབས་གཞྟོགས།

Adolescence

གཞྟོན་ནུ།

Adolescent growth spurt

གཞྟོན་ནུའི་མྱུར་འཚར།

Adrenal glands

མཁལ་མའི་རྐྱེན་བུ།

Adult

དར་མ།

Adult-onset diabetes

དར་ཡྟོལ་གཅིན་སི་ཟ་ཁུ།

Aerobic exercise

འཚོ་རླུང་ལུས་རྩལ།

Aerobic respiration

རླུང་ལན་ནུས་སྐྲུན།

Affect

ཚོར་མྟོང་།

Affect Regulation

མྟོང་ཚོར་སངས་འཛིན།

Affective

སྐྱེམས་མྟོང།

affective

མྟོང་རྣམ་གི་བྟོ།

Affective neuroscience

མྟོང་ཚོར་དབང་རྩ་ཚན་རིག

Affective state

མྟོང་ཚོར་གནས་བབ།

Afferent
Affiliative species-specific vocal call

ནང་རྒྱུ།
ཉྐྱེ་རིགས་ངྐྱེས་བཟུང་གི་འགྟོགས་བརྡ། / ཁྱུ་གཅིག་པའི་
འགྟོགས་བརྡ།

Affinity

འདྲིས་གཤིས།

Age of Englightenment

རིགས་སད་དུས་རབས།

Age of Reason (1650s- 1780s)

རིགས་འདྐྱེད་དུས་རབས།

Age-sex structure

ལྟོ་མཚན་ཆ་བཀྟོད།

Agents of disease

ནད་ཀི་རྐྱེན། ནད་ཀི་བཞྟོན་ར།

Aggression

དྲག་སྟོད། ཁྟོ་བ།

Agnosticism

མི་ཤྐྱེས་སྨྲ་བའི་རིང་ལུགས།

Agoraphobia

ཁྟོམ་འཇིགས།

AIDS

གཉན་ནད་རྐྱེག་དུག རྐྱེག་དུག་གི་ནད།

Air column

རླུང་གཞུང་།

Air conditioner

རླུང་དྲྟོད་སྟོམ་ཆས། གང་གྟོག ཚ་གྟོག

Air pollutant

མཁའ་རླུང་འབག་རྫས།

Air Quality Index (AQI)

ཁ་རླུང་སྤུས་ཚད་སྟོན་གངས།

Air sacs

རླུང་རལ།

Air track

རླུང་ལམ།

Airbag

རླུང་རལ།

Airfoil

རླུང་གཤྟོག

Airpuff startle stimulus

ཕུ་འདྲྟོག་སྟོང་རྐྱེན།

Akinesia

འགུལ་སྟོད་མྐྱེད་པ།

Alanine

ཨྐྱེ་ལ་ནིན།

Albumen

སྟོང་སི། སྟོང་དཀིས། སྟོན་དཀིས།

Alcohol

ཆང་རག (མྟོས་རྫས་ཤིག)

Alcoholic fermentation

ཆང་རྫས་ཕབས་སྟོར།

Aldehyde

ཨལ་ཌི་ཧ་ཡི་ཌི།

Aldolase

ཨལ་ཌྟོ་སིན་རྫས།

Aldosterone hormone

ཨལ་ཌྟོ་སི་ཊི་རྟོན་རྐྱེན་རྫས།

alertness

གྲུང་ཆ།

Algae (alga)

ཆུ་བལ།

Algal bloom

ཆུ་བལ་དྲག་མཆྐྱེད།

Algebra

ཚབ་རྩིས།

Algebraic identity

ཚབ་རྩིས་ངྟོ་མཚུངས།

Algorithm

ཨལ་གྟོར་སྐྱེལ་རྩིས།

All-or-none principle

ཀུན་ཡྟོད་ཀུན་མྐྱེད་རྩ་འཛིན།

Allele

ཨྐྱེ་ལིལ།

Allele frequency

ཨྐྱེ་ལིལ་ཟྟོས་ཕྟོད།

Allergen

མི་འཕྟོད་སྟོང་རྐྱེན།

Allergy

མི་འཕྟོད་ཉྐྱེས་སྟོན།

Alligator

ཨྐྱེ་ལི་གྐྱེ་ཊར།

Allodynia

རྐྱེག་ཟུག

Allopatric speciation

གནས་ཆྟོད་ཉྐྱེ་རིགས་གྐྱེས་འགྱུར།

Alpha Centauri A, B, C

ཨལ་ཕ་སྐྱེན་ཊྟོར་ཨྐྱེ། སི། སི།

Alpha Centauri System

ཨལ་ཕ་སྐྱེན་ཊྟོར་མ་ལག

Alpha helix

ཨལ་ཕ་གཅུས་གཟུགས།

Alpha motor neuron

འགུལ་སྟོད་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས་ཨལ་ཕ། ཨལ་ཕ་འགུལ་སྟོད་
དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Alpha particle

ཨལ་ཕ་ཕ་རྡུལ།

Alpha wave rhythm

རླབས་འགྟོས་ཨལ་ཕ།

altered states of consciousness

གྱུར་ཤྐྱེས། (འགྱུར་བ་ཐྐྱེབས་པའི་ཤྐྱེས་པ།)

Alternate current (AC)

སྐྱེལ་གྟོག

Alternation of generations

སྐྱེ་རབས་འཕྟོ་སྐྱེལ།

Alternator

སྐྱེལ་གྟོག་སྐྲུན་ཆས།

Althlete’s foot

རྩྐྱེད་འགན་རྐང་ནད།

Aluminum foil

ཧང་ཤྟོག (ཧ་ཡང་ཟྐྱེར་བའི་ཚིག་བསྡུས་པ་ཡིན)

Alveolar Cell

གྟོ་བའི་ཕ་ཕུང་།

Alveolus (Alveoli)

གྟོ་ལྦུ། གྟོ་མིག

Alzheimer

ཨལ་རྫི་མར། (ནད་ཅིག་གི་མིང་།)

Amacrine cell

རྩིད་མྐྱེད་ཕ་ཕུང་།

Amine

ཨ་མིན།

Amino acid

ཨྐྱེ་མི་ནྟོ་སྐྱུར་རྫས།

Amino acid derivatives

ཨྐྱེ་མི་ནྟོ་སྐྱུར་རྫས་ལས་བྱུང་བའི་རྫས།

Ammeter

གྟོག་རྒྱུན་འཇལ་ཆས། (ཨྐྱེམ་མི་ཊར།)

Ammonites

མཉི་ར།

Amnesia

དྲན་འཛིན་ཉམས་ནད།

Amniocentesis

ཤ་མ་བཙག་དཔྱད།

Amnion

འགྟོ་ཆུའི་ནང་ཤུན།

Amniote

ཤ་མ་ཅན།

Amniotic fluid

འགྟོ་ཆུ།

Amniotic sac

འགྟོ་ཆུའི་ཤུན་པ།

Amoebae

ཨ་མི་བྷ་ཕ་སིན།

Amoeboid

ཨ་མི་བྷ་འདྲ་བའི།

Amphet

ཨྐྱེམ་ཕྐྱེཊ། (མྟོས་རྫས་ཤིག)

Amphetamine

ཨྐྱེམ་ཕྐྱེ་ཊ་མིན།

Amphibian

སྐམ་གཤྐྱེར་གཉིས་གནས། (ཐུན་མྟོང་གནས་མཁན། སན་
གཞུང་དུ་གསལ།)

Amphioxus

མཚོ་འབུ་རྩྐྱེ་གཉིས།

Amphipathic

གཉིས་གཤིས་ཀི།

Amplifier

སྐྱེད་ཆས།

amplitude

འདར་རྒྱ། འགུལ་དཔངས།

Amplitude modulation (AM)

དཔངས་སྒྲིག

Ampulla

དམ་འདྲ། (དམ་བི་འདྲ་བ)

Ampullae of Lorenzini

ལྟོ་རན་ཛི་ནིའི་དམ་བྐྱེ།

Amylase enzyme

ཨྐྱེ་མི་སིན་རྫས།

Amyloid plaques

ཨྐྱེ་མི་ལྟོ་ཌ་དྲྐྱེག་སིགས།

Amyloid precursor protein (APP)

ཨྐྱེ་མི་ལྟོ་ཡི་ཌི་སྟོན་བསུའི་སི་དཀར།

Amyotrophic lateral sclerosis (ASL)

ཤ་གནད་ཞ་རྐྱེངས།

Anabolic

འདུ་འགྱུར་གི།

Anabolic reaction

འདུ་འགྱུར་གི་རྫས་སྟོར།

Anabolism

འདུ་འགྱུར།

Anaerobic respiration

རླུང་མྐྱེད་ནུས་སྐྲུན། (འཚོ་རླུང་བལ་བའི་འབྱུང་རྔུབ་བ་བ།)

Analog signal

མཐུན་བརྡ།

analog watch

མདའ་སྟོན་ཆུ་ཚོད། (མདའ་མྟོས་དུས་སྟོན་པར་བྐྱེད་པའི་ཆུ་
ཚོད།)

Analogous structure

ལས་མཚུངས་བཀྟོད་པ།

Analogy

བྐྱེད་མཐུན།

Analyse

དབྐྱེ་ཞིབ་བྐྱེད་པ།

analysis

དབྐྱེ་ཞིབ། དཔྱད་ཞིབ།

Analytic epidemiologist

ནད་ཡམས་དཔྱད་ཞིབ་རིག་པ་བ།

analytic studies

དབྐྱེ་ཞིབ་ཞིབ་དཔྱད། དབྐྱེ་དཔྱད།

Anaphase

གྐྱེས་ངྟོ་།

Anatomical chart

རྟོ་བཀ།

Anatomical imaging

ཕུང་གནས་དཔར་ལྐྱེན།

Anatomical MRI

ཕུང་གནས་སྡུད་དཔར།

Anatomy

ཕུང་གནས། རྟོ་བཀ།

Androgen

ཕྟོ་མྟོའ ་ི ཁད་རྫས།

Anemia

ཁག་ཟད། ས་རྦབ།

Anencephaly

ཀླད་སྟོང་། (ཀླད་པ་མྐྱེད་པས་ན་ཀླད་སྟོང་ཟྐྱེར།)

aneroid barometer

གཤྐྱེར་མྐྱེད་རླུང་གནྟོན་འཇལ་ཆས།

Anesthesia

སིད་པ།

Anesthesiologist

སིད་སན་སན་པ།

Anesthesiology

སིད་སན་རིག་པ།

Anesthetic

སིད་སན།

Anesthetist

སིད་སན་སན་ཞབས།

Angiogenesis

ཁག་རྩ་གསར་སྐྱེ།

Angiosperm

སྟོན་སྐྟོགས་ཅན། སྟོན་སྐྟོགས་རྩི་ཤིང་།

angle of declination

ཐུར་གསྐྱེག་ཟུར་ཁུག

angle of incidence

ནང་འཕྟོའ ་ི ཟུར་ཁུག

angle of inclination

གྐྱེན་གསྐྱེག་ཟུར་ཁུག

angle of reflection

ལྟོག་འཕྟོའ ་ི ཟུར་ཁུག

angle of refraction

འཁྟོག་འཕྟོའ ་ི ཟུར་ཁུག

Angular gyrus

ཟུར་ལན་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

Angular speed

ཟུར་ཁུག་མགྟོགས་ཚད།

Animal behavior

སྐྱེམས་ཅན་གི་གཤིས་སྟོད།

Animalcule

སྐྱེམས་ཅན་ཕ་ཆུང་།

Animation

འགུལ་བརྙན། (སྟོག་ཞུགས།)

Anisotropic

ཕྟོགས་མི་མཉམ།

Annelid

ཚིགས་འབུ།

Annelida

ཚིགས་འབུའི་སྐྱེ།

Anode

ཕྟོ་སྣྐྱེ།

Anomaly

སི་འགྐྱེ་མིན་པ།

Anorexia

ཡི་ག་འཆུས་པ།

Ant and Aphid mutualism

གྟོག་མ་དང་རྩི་ཤིང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན།

Antenna

གནམ་སྐུད།

Anterior

མདུན་ཕྟོགས།

Anterior nerve roots

མདུན་གི་དབང་རྩའི་རྩ་བ།

Anterior Cerebral Artery

ཀླད་ཆྐྱེན་མདུན་ངྟོས་འཕར་རྩ།

Anterior Choroidal Artery

མདུན་ངྟོས་རྩ་སིའི་འཕར་རྩ།

Anterior cingulate

འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་མདུན་མ།

Posterior cingulate

འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་རྒྱབ་མ།

Anterior Cingulated cortex (ACC)

མདུན་ངྟོས་འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན།

Anterior column, or Ventral horn

མདུན་ཀ འྟོག་རྭ།

Anterior Commissure

མདུན་ངྟོས་མཐུད་རྩ།

Anterior Communicating Artery

མདུན་ངྟོས་སྐྱེལ་མཐུད་འཕར་རྩ།

Anterior Inferior Cerebellar Artery

མདུན་ངྟོས་ཀླད་སིང་འཕར་རྩ་དམའ་བ།

Anterior Insula

མདུན་མའི་གིང་ཤུན།

Anterior interventricular artery

སྦུབས་སད་བར་གི་རྒྱབ་ཀི་འཕར་རྩ།

Anterior pituitary gland

མདུན་མའི་པི་ཅུ་རྐྱེན་བུ།

Anterior Spinal Artery

མདུན་ངྟོས་རྒྱུངས་པའི་འཕར་རྩ།

Anterograde amnesia

དྲན་རྒྱུན་ཉམས་ནད།

Anther

ཟྐྱེ་ཏྟོག

Antheridia (antheridium)

ཟྐྱེ་དབང་།

Anthrax

ཨན་ཐྐྱེག་སིན་ནད།

Anti-angiogenic therapy

ཁག་རྩ་གསར་འགྟོག་གསྟོ་དཔྱད།

anti-flammatory

ར་འཇྟོམས།

Anti-realism

ཕི་དངྟོས་འགྟོག་རྟོལ་རིང་ལུགས།

Anti-realist

ཕི་དངྟོས་འགྟོག་རྟོལ་བ།

Anti-social behavior

སི་ཚོགས་འགལ་སྟོད།

anti-tumor

སྐྲན་འཇྟོམས།

antibacterial

སིན་འཇྟོམས།

antibiotic

ཉྐྱེན་འཇྟོམས།

Antibiotic drug

གཉན་འཇྟོམས་སན།

Antibiotic resistance

གཉན་འཇྟོམས་འགྟོག་ནུས།

Antibiotics

གཉན་འཇྟོམས།

antibody

འགྟོག་གཟུགས།

Antibody-mediated immunity

འགྟོག་གཟུགས་བརྒྱུད་པའི་ནད་འགྟོག་རང་བཞིན།

Antibody-mediated immunity
response

འགྟོག་གཟུགས་བརྒྱུད་པའི་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Anticipation

སྔུན་བསུ།

anticorrelations

གྟོ་ལྟོག་ལྟོས་འབྐྱེལ།

Antidepressant

ཡིད་མུག་འགྟོག་བྐྱེད།

Antielectron

ལྟོག་མའི་གྟོག་རྡུལ།

Antifreeze

འཁགས་འགྟོག

Antigen

འགྟོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས།

Antigen of a pathogen

ནད་སིན་ཕ་མྟོའ ་ི འགྟོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས།

Antigen-presenting cells (APCs)

འགྟོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས་འདྟོན་པའི་ཕ་ཕུང་།

Antilock brakes

ཟྭ་ཟྟོག་སག་ཆས།

Antimatter

ལྟོག་རྫས།

antineutrino

མ་ནིང་ལྟོག་རྡུལ།

Antinode

རླབས་ཀི་ལྟོག་ཚིགས།

Antinoise technology

སྒྲ་འགྟོག་འཕྲུལ་རྩལ།

antiparticle

ལྟོག་རྡུལ།

Antiquark

ལྟོག་ཟའི་ཁྟོག་རྡུལ།

antiseptic

རྣག་འཇྟོམས། དུག་སྐྱེལ།

antiviral

གཉན་འཇྟོམས།

Antumbra

གདུབ་སྒྲིབ།

Anxiety disorders

སྐྱེམས་འཚབ་འཁྲུག་སྟོན།

Aortic arch

སྟོག་རྩའི་གུག

Aortic valve

སྟོག་རྩའི་སི་འདབ།

Apex

སྣྐྱེ། ཡང་རྩྐྱེ།

Aphasia

སྨྲ་འཆྟོལ།

Aphid

རྩི་ཤིག

Aphotic zone

མུན་ཁུལ།

Apical dendrites

རྩྐྱེ་མྟོའ ་ི བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་ཕན།

Apnea

དབུགས་ཆད།

Apogee

རིང་མཐའ།

Apoptosis

རང་ཞིག་རིམ་པ།

Apparatus

ཡྟོ་ཆས།

Apparent force

སྣང་ཤུགས། (མངྟོན་ཤུགས་)

Apparent Magnitude

མངྟོན་ཚད།

Appetite

དང་ག ཡི་ག

Applied force

བཀྟོལ་ཤུགས།

Applied Statistics

ཉྐྱེར་སྟོད་མཐའ་རྩིས།

appraisal

དབྐྱེ་ཆྟོད།

Approximation

རྟོབ་རྩིས།

Aquaporin

གཤྐྱེར་སྦུག་སི་རྫས།

Aquatic biome

ཆུའི་འཚོ་ཁམས།

Aqueduct

ཆུ་ཡུར།

Aqueous solution

ཆུ་རྐྱེན་བཞུ་ཁུ།

Aquifer

ཆུ་བག

Arbitrary

བྱུང་རྒྱལ། རང་སྣང་གང་ཤར།

Arboreal

ཤིང་གནས།

Arc minute

གཞུ་ཚད་སྐར་མ།

Arc second
Arcal Lick Syndrome

སྐར་ཆ་གཞུ་ཟུར། གཞུ་ཚད་སྐར་ཆ།
ཡན་ལག་ལག་ཐལ་རགས་འདུས། ཡན་ལག་ལག་ཤྟོར་རགས་
འདུས།

Archaea

ཨར་ཀི་ཕ་སིན།

Archean era

ཨར་བསྐལ། གདྟོད་བསྐལ།

Archegonia (archegonium)

རིགས་དབང་། སྟོང་དབང་།

Architecture of human mind

མིའི་སྐྱེམས་ཀི་བཀྟོད་པ།

Arcuate fasciculus

གཞུ་དབིབས་ཆུན་པྟོ།

Area centralis

དབུས་ཁིམ།

area per volume

བྟོངས་ཚད་རྐྱེའི་རྒྱ་ཁྟོན།

Arginine

ཨར་ཇི་ནིན།

argon

གཉུག་རླུང་། རྩ་རྫས་ཨར་གྟོན།

Aristotelianism

ཨྐྱེ་རི་སི་ཊྟོ་ཊལ་གི་རིང་ལུགས།

Armature

གྟོག་རྐང་།

Arousal

སད་སྟོང།

Array

གལ་ཕྐྱེང༌།

Arterial stent

འཕར་རྩའི་ལྕགས་ཐྐྱེམ།

Arteriole

འཕར་རྩ་ཕ་མྟོ།

Artery

འཕར་རྩ།

Arthropod

རྐང་ཚིགས་ཅན།

Artificial induction

བཅྟོས་མའི་སྐུལ་སྐྲུན། བཅྟོས་སྐུལ།

Artificial intelligence

འཕྲུལ་རིག་རྣམ་དཔྱྟོད།

Artificial rewards

བཅྟོས་པའི་རྙྐྱེད་པ།

Artificial selection

བཅྟོས་མའི་འདྐྱེམས་སྒྲུག

Ascending reticular activating
system

སད་བྐྱེད་གྐྱེན་རྒྱུ་རྩ་དྲ་མ་ལག

Asexual organism

འདུས་མྐྱེད་སྐྱེ་དངྟོས།

Asexual reproduction

ཁམས་བལ་སྐྱེད་འཕྐྱེལ།

asleep

གཉིད་པ།

Asomatognosia

རྐྱེག་ཚོར་ཉམས་སྟོན།

assembled IG (immunoglobulin)
molecule

མཉམ་འགིག་ནད་འགྟོག་ཟླུམ་སིའི་འདུས་རྡུལ།

Associative learning

འབྐྱེལ་འདྟོགས་ཤྐྱེས་སྟོང་།

Asteroid

སྐར་རྡྟོ།

Asthma

དབུགས་བསགས།

astigmatism

མིག་འཐྟོར།

Astrology

སྐར་རྩིས།

Astronaut

མཁའ་སྟོད་པ།

Astronomer

སྐར་དཔྱད་པ།

Astronomical unit

གཟའ་སྐར་བརྩི་གཞི།

Astronomy

སྐར་དཔྱད་རིག་པ།

Astrophysics

སྐར་དཔྱད་དངྟོས་ཁམས།

Asymmetric

ཆ་མཚུངས་མིན་པའི། རྣམ་མཚུངས་མིན་པའི།

Asymmetry

ཆ་མཚུངས་མིན་པ། རྣམ་མཚུངས་མིན་པ།

At given pressure

(སྐབས་འབྐྱེལ་གི་) གནྟོན་ཤུགས་དྐྱེའི་ངྐྱེས་ཅན་གནས་སྐབས་
སུ།

Atherosclerosis

འཕར་རྩ་ས་འགྱུར།

Atlantic current

ཨྐྱེཊ་ལན་ཊིཀ་ཆུ་རྒྱུན། ཨྐྱེཊ་ལན་ཊིག་ཆུ་འཁྟོར།

Atmosphere

རླུང་ཁམས། རླུང་གི་གྟོ་ལ།

atmospheric pressure

རླུང་ཁམས་གནྟོན་ཤུགས།

Atom

རྡུལ་ཕན།

Atomic clock

རྡུལ་ཕན་ཆུ་ཚོད།

Atomic mass

རྡུལ་ཕན་གི་གདྟོས་ཚད།

Atomic mass unit (AMU)

ཨྐྱེ་མུ།

Atomic number

རྡུལ་ཕན་རགས་གངས། རྡུལ་གངས།

Atomic theory

རྡུལ་ཕན་གི་རྣམ་གཞག

atomizer

ཟྐྱེགས་ཆས། (ཟྐྱེགས་མ་བཟྟོ་བྐྱེད་ཀི་ཡྟོ་ཆས།)

Atonia

རྟོང་ཞ

ATP synthase

ཨྐྱེ་ཊི་པི་སྟོར་སིན།

ATP-ase

ཨྐྱེ་ཊི་པི་སིན་རྫས།

Atrioventricular (AV) valves

སིང་སྦུབས་སི་འདབ།

Atrium

སིང་སྦུབས་སྟོད།

Atrophy

རིད་པ། རིད་སྟོན། ཉམས་སྟོན།

Atrophy of cells

ཕ་ཕུང་རིད་པ།

Attention

ཡིད་ལ་བྐྱེད་པ།

Attention deficit disorder

ཡིད་བྐྱེད་དམན་པའི་འཁྲུག་སྟོན།

Attention Network

ཡིད་བྐྱེད་དྲ་བ།

Attribute

ཡྟོན་ཏན། ཁད་ཆྟོས།

Atypical

མཚན་ཉིད་མི་ལན་པ།

Audible sound

ཐྟོས་རུང་གི་སྒྲ།

Audiologist

ཐྟོས་ཚོར་རིག་པ་བ། ཐྟོས་ཚོར་སན་པ།

Audiology

ཐྟོས་ཚོར་རིག་པ།

Auditory cortex

ཐྟོས་ཚོར་ཀླད་ཤུན།

Auditory nerve

ཐྟོས་ཚོར་དབང་རྩ།

Auditory neuropathy

རྣའི་དབང་རྩའི་ནད།

Auricle

ལྕྟོག རྣ་གཤྟོག

Auricle of left atrium

སྦུབས་སྟོད་གཡྟོན་གི་ལྕྟོག

Auricle of right atrium

སྦུབས་སྟོད་གཡས་ཀི་ལྕྟོག

Aurora Australis

ལྟོ་འྟོད།

Aurora Borealis

བང་འྟོད།

Autism

རང་འཐིམ།

Autism spectrum disorder (ASD)

རང་འཐིམ་འཁྲུག་སྟོན།

autobiographical memory

རང་མྟོང་དྲན་པ།

autobiographical memory tasks

རང་མྟོང་དྲན་གསྟོའ་ི བྐྱེད་སྟོ།

Autobiographical self

རང་ཤྐྱེས་བདག རང་མྟོང་གི་བདག

Autocrine signaling

རང་རྐྱེན་བརྡ་གཏྟོང་།

Autoimmune disease

རང་འགྟོག་ནད་གཞི།

Autoimmune disorder

རང་འཚེ་ནད་འགྟོག་འཁྲུགས་སྟོན།

Autoimmunity

རང་འགྟོག་རང་གཤིས།

Automatic

རང་འགུལ།

Automatic washing machine

རང་འགུལ་འཁྲུ་ཆས།

Autonomic

རང་སྟོང།

Autonomic nervous system (ANS)

རང་འགུལ་དབང་རྩ་མ་ལག

autonomous clock

རང་འགུལ་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

Autopsy

བྐྱེམ་བཤྐྱེར། རྟོ་དཔྱད།

Autoradiogram

འགྐྱེད་རྡུལ་རང་པར།

Autosome

དཀྱུས་ཕུང་།

Autotrophs

རང་གསྟོ།

AV node

སྦུབས་མདུད། (སྦུབས་སྟོད་སད་བར་གི་མདུད་པ་ཡིན་པས་
ན།)

Average speed

ཆ་སྟོམས་མགྟོགས་ཚད།

Avian Dinosaurs

གཤྟོག་ལན་གཏུམ་འབྲུག

awake

སད་པ།

Axial view

ཚངས་ཐིག་གི་རྣམ་པ།

Axis

ལྐྱེ་ཐིག

Axis of rotation

འཁྟོར་འགུལ་གཞུང་ཐིག

Axisymmetry

ལྐྱེ་ཐིག་ཆ་འགིག

Axon

བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕན།

Axon hillock

བརྡ་སྐྱེལ་འབུར་ཆུང་།

Axons of the Facial Nerve

གདྟོང་རྩའི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕན།

Bacillus

དབྱུག་སིན།

Bacillus anthracis

ཨན་ཐྐྱེ་རྐྱེག་དབྱུག་སིན།

back electromotive force

གྟོག་རྡུལ་ཕིར་ཟྟོག་སྒུལ་ཤུགས།

Backbone

སལ་རུས།

Bacteria

སིན་བུ།

bacterial disease

སིན་ནད།

Bacterial infection

སིན་བུའི་གཉན་ཁ།

bacterial pathogen

སིན་བུའི་ནད་སིན།

Bacterial toxins

སིན་དུག

Bacteriophage

སིན་ཟ།

Bacteriophage T4

སིན་ཟ་ ཊི་ ༤

Bacterium

སིན་བུ།

Balance

དྟོ་མཉམ།

Balanced force

དྟོ་མཉམ་པའི་ཤུགས།

Balanced pair

ཆ་མཉམ་ཟུང་ཚན།

Balmer series

བྷལ་མར་བསར་ཕྐྱེང། བྷལ་ཕྐྱེང་།

Band

རྟོལ་ཆས་རུ་ཁག

bands

དུམ་ཚན།

Bar Graph

ནར་རིས།

Bar magnet

ཁབ་ལྐྱེན་ནར་མྟོ།

Barbell

ཧྲང་དྲིལ།

Bare skeleton

དངྟོས་རྐྱེན་གི་བཀྟོད་པ། རྐྱེན་སྒྲྟོམ།

Bark

ཤིང་ཤུན།

Barycenter

གདྟོས་ལྐྱེ།

Baryon

ལྕི་རྡུལ།

Basal body

ཞབས་གཟུགས།

Basal dendrite

ཞབས་ཀི་བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་ཕན།

Basal ganglia

ཞབས་གནས་རྩ་འདུས།

Base

བུལ་ཚྭ།

Base analog

གཞི་མའི་ཚབ་རྫས།

Base pair

གཞི་ཟུང་། བུལ་ཟུང་།

Baseball

གཞི་གྲུག གཞི་གྲུག་པྟོ་ལྟོ།

Baseball game

གཞི་གྲུག་རྩྐྱེད་མྟོ།

Basel nucleus

ཞབས་གནས་གྟོང་བུ།

Basilar artery

ཀླད་ཞབས་འཕར་རྩ།

Basilar membrane

གཞི་སི།

Basolateral amygdala

འཕྐྱེད་ཞབས་ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞྟོ།

Basolateral side

མཐིལ་གི་གཞྟོགས་ངྟོས།

Basophil

མཐིང་ལྐྱེན།

Battery

གྟོག་རྫས།

Beam

གདུང།

Beat

འཕར་སྒྲ།

Beaver fever

ཆུ་བི་གཉན་ཚད།

Beech tree

སི་རིས་ཤིང་།

behavior-induced changes

སྟོད་ལམ་གིས་དྲངས་པའི་འགྱུར་བ།

Beta

བྷི་ཊ།

Beta particle

བྷི་ཊ་རྡུལ།

Beta rays

བྷི་ཊ་འཕྟོ་ཟྐྱེར།

Beta sheet

བྷི་ཊ་ལྐྱེབ་གཟུགས། བྷི་ལྐྱེབ།

Beta strand

བྷི་ཊ་སྐུད་པ། བྷི་སྐུད།

Betatron

བྷི་ཊ་རྡུལ་ཆས། ཐྐྱེར་འབུམ་རྡུལ་ཆས།

Bias

ཕྟོགས་ལྷུང་།

Biased Sampling

ཕྟོགས་ལྷུང་དཔྐྱེ་འདྐྱེམས།

Bible

བྷ་ཡི་བྷལ།

Bicep femoris

སལ་ནག

Biceps muscle

དཔུང་རྐང་ཉྭ་སིང་། དཔུང་རྐང་ཉྭ་ཟུང་།

Bicoid

རྔ་ཟུང་། (རིགས་རྫས།)

Big crunch

རྡིབ་འཁུམས་ཆྐྱེན་མྟོ། རྡིབ་ཆྐྱེན།

Bilateral symmetry

གཞྟོགས་གཉིས་ཆ་མཚུངས།

Bile

མཁིས་ཁུ། མཁིས་པ།

Billiard

རྦིད་དབྱུག་རྩྐྱེད་མྟོ།

Billiard ball

རྦིད་དབྱུག་པྟོ་ལྟོ།

Bimetallic strip

ལྕགས་ཤན་གཉིས་མ།

Binary

ཟུང་གངས། ཟུངས་ལན།

Binary code

ཟུངས་གངས་མཚོན་བརྡ། ཟུང་བརྡ།

Binary fission

ཟུང་གྐྱེས།

Binary pulsar

ཟུང་བགྟོད་འཕར་སྐར།

Binary star

ཟུང་སྐར།

Binary system

གཉིས་ལུགས།

Binding

སྡུད་སྟོར།

Binding energy

སྡུད་ནུས།

Binding problem

འཆིང་སྟོར་དཀའ་རྙྟོག

Binding site

སྡུད་གནས།

Binocular

རྒྱང་ཤྐྱེལ།

Binocular disparity

གཉིས་མཐྟོང་བར་ཁད།

Binocular vision

གཉིས་བརྒྱུད་མཐྟོང་སྣང།

Binomial

ཉིས་ཚན།

Binomial distribution

ཉིས་ཚན་ཁབ་ཚུལ།

Binomial nomenclature

མིང་གཉིས་སྟོར་ཐབས།

Biochemical

སྐྱེ་དངྟོས་རྫས་སྟོར་གི།

Biochemical pathways

སྐྱེ་དངྟོས་རྫས་འགྱུར་རྒྱུ་ལམ།

Biochemical reaction

སྐྱེ་དངྟོས་རྫས་སྟོར།

Biochemical states

སྐྱེ་དངྟོས་རྫས་སྟོར་གནས་བབས། སྐྱེ་ལན་རྫས་སྟོར་གནས་
བབ།

Biochemistry

སྐྱེ་དངྟོས་རྫས་སྟོར་རིག་པ།

Biodiversity

སྐྱེ་དངྟོས་སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན།

Biofilm

སྐྱེ་དྲྐྱེག

Biofuel

སྐྱེ་དངྟོས་བུད་རྫས།

Biogas

རྫབ་རླངས།

Biogeochemical cycle

སྐྱེ་དངྟོས་ས་ཁམས་རྫས་རྒྱུན་འཁྟོར་ལྟོ།

Biogeography

སྐྱེ་དངྟོས་ས་ཁམས་རིག་པ།

Biological age

སྐྱེ་འཕྐྱེལ་ལྟོ་ཚད།

Biological basis for emotion
expressions

མྟོང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་གི་ལུས་རྐྱེན།

Biological basis of compassion

སིང་རྐྱེའི་ལུས་རྐྱེན།

Biological classification

སྐྱེ་དངྟོས་ཀི་སྐྱེ་ཚན་དབྐྱེ་བསྡུ།

Biological functions

སྐྱེ་དངྟོས་བྐྱེད་ལས།

Biological knowledge

སྐྱེ་དངྟོས་ཤྐྱེས་བ།

Biological machinery

སྐྱེ་དངྟོས་འཕྲུལ་ཆས།

Biological molecules

སྐྱེ་དངྟོས་འདུས་རྡུལ།

Biological organisms

སྐྱེ་ལན་དངྟོས་པྟོ།

Biological process

སྐྱེ་དངྟོས་འགྟོ་ལུགས།

Biological species

སྐྱེ་དངྟོས་ཀི་ཉྐྱེ་རིགས།

Biological substrate

སྐྱེ་དངྟོས་གཞི་རྐྱེན།

Biological system

སྐྱེ་དངྟོས་མ་ལག

Biological weapon

སྐྱེ་དངྟོས་མཚོན་ཆ།

Biologist

སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ་བ།

Biology

སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Biology facts and concepts

སྐྱེ་དངྟོས་གནས་ལུགས་དང་གྟོ་རྟོགས།

bioluminescence

སྐྱེ་དངྟོས་འྟོད་འཕྟོ།

bioluminescent

སྐྱེ་དངྟོས་འྟོད་ལན།

Biomagnetism

སྐྱེ་ལན་ཁབ་ལྐྱེན་རང་བཞིན།

Biomass

སྐྱེ་ཕུང་།

Biomass conversion

སྐྱེ་ཕུང་བརྐྱེ་སྒྱུར།

Biomass pyramid

སྐྱེ་ཕུང་གནས་རིམ།

Biome

འཚོ་ཁམས། འཚོ་སྐྱེ།

Biomolecule

སྐྱེ་དངྟོས་འདུས་རྡུལ།

Biophysics

སྐྱེ་དངྟོས་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Biopsy

ཕུང་གྲུབ་གསྟོན་བཤྐྱེར།

Bioremediation

སྐྱེ་དངྟོས་བཅྟོས་ཐབས། སྐྱེ་དངྟོས་གཙང་སྐྱེལ།

Biosphere

སྐྱེ་འཁྟོར།

Biotechnology

སྐྱེ་དངྟོས་འཕྲུལ་རིག

Bioterrorism

སྐྱེ་དངྟོས་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས།

Biotic factor

སྐྱེ་ལན་གི་རྐྱེན།

Bipolar

མཐའ་གཉིས་སྐྱེམས་ནད།

Bipolar cells

སྣྐྱེ་ཟུང་ཕ་ཕུང་།

Bipolar disorder

མཐའ་གཉིས་སྐྱེམས་ནད།

biprism

འཇའ་ཤྐྱེལ་གཉིས་སར།

Bird people

བ་མི།

Birth control

སྐྱེས་འགྟོག

Bisphosphoglycerate

བྷི་སི་ཕྟོ་སི་ཕྟོ་གི་ལི་སི་རྐྱེ་ཊི།

Bit

བྷིཊ།

Black bar

ནག་ཧྲྐྱེང།

Black body

གཟུགས་ནག

Black death

འཆི་བ་ནག་པྟོ། (དུས་རབས་བཅུ་བཞིའི་ནང་བྱུང་བའི་

གཉན་རིམས་ནག་པྟོ་ཞིག)

Black dwarf

སྐར་ཆུང་ནག་པྟོ།

Black hole

བུ་ག་ནག་པྟོ།

Blackbody radiation

གཟུགས་ནག་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Bladder

ལྒང་ཕུག

Blade

ལྐྱེབ་གི།

Blades (helicopter)

རླུང་གཤྟོག

Blastocyst

མྱུག་གཟུགས།

Blastula

མྱུག་སྦྲུམ། (དབིན་ཇིའི་ཐ་སད་ཀི་རྩ་ཚིག་མྱུ་གུར་འཇུག་པས་
ན།)

Blind spot

ལྟོང་ཐིག

Blindsight

ལྟོང་བའི་སྣང་བ། ལྟོང་སྣང་།

Block

འདྲྐྱེད་ཚོགས།

Block and tackle

འདྲྐྱེད་ཚོགས་མ་ལག

Blockage

འགགས་པ།

Blocking

འགྟོག་བཞིན་པ།

Blood cell

ཁག་ཕུང་། ཁག་གི་ཕ་ཕུང་།

Blood Oxygenation Level
Dependent (BOLD)

ཁག་གི་འཚོ་རླུང་ཚད་གཞིར་ལྟོས་པ།

Blood Oxygenation LevelDependent (BOLD) signal

ཁག་གི་འཚོ་རླུང་ཚད་གཞིར་ལྟོས་པའི་བརྡ་འཕིན།

Blood pressure

ཁག་ཤྐྱེད།

Blood serum

ཁག་གི་ཆུ་སྐྱེར།

Blood transfusion

ཁག་གསབ།

Blood type

ཁག་རིགས།

Blood-brain-barrier

ཁག་ཀླད་དབྐྱེ་མཚམས།

Blu-Ray DVD

ཟྐྱེར་སྟོན་བརྙན་སྐྱེར།

Blu-ray DVD player

ཟྐྱེར་སྟོན་བརྙན་སྐྱེར་སྟོན་ཆས།

Blue whale

ཝྐྱེལ་སྟོན།

Blueprint

ས་ཐིག

Blueshifted

སྟོ་སྟོས།

body clocks

ལུས་ཀི་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

Body mass index

ལུས་གདྟོས་སྟོན་གངས།

Body temperature

ལུས་དྲྟོད།

Boiling point

ཁྟོལ་ཚད།

BOLD activity

ཁག་གི་འཚོ་རླུང་ལྟོས་འགུལ།

Bond

འཆིང་བ།

Bone marrow

རྐང་མར།

Bone matrix

རུས་པའི་དྲ་འཛིངས།

Book of Genesis

བྱུང་རབས་ལྐྱེའུ།

Boomerang

ལྟོག་ཤིང།

Borderline case

མངྟོན་མཚམས་གནས་སངས།

Boson

བྷྟོ་སྟོན་ཕ་རྡུལ།

Botanist

རྩི་ཤིང་རིག་པ་བ།

Botany

རྩི་ཤིང་རིག་པ།

Bottom

མཐིལ། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Bouncing

འཕག་པ།

Bow wave

གཞུ་རླབས།

Bowed, plucked, struck

རྒྱུད་སྐུད་འཐྐྱེན་པ། དཀྟོལ་བ། རྡུང་བ། (འཐྐྱེན་དཀྟོལ་རྡུང་
གསུམ།)

Boxer

ཁུར་རྩལ་པ།

Boxing

ཁུར་རྩལ།

Brachial plexus

ལག་ངར་དྲ་རྩ།

Brachiopod

འགྟོན་འབུ་ཟུང་སྐྟོགས།

Brain atrophy

ཀླད་པ་རིད་པ། ཀླད་རིད།

Brain basis of compassion

སིང་རྐྱེའི་ཀླད་རྐྱེན།

Brain cell

ཀླད་པའི་ཕ་ཕུང་།

Brain circuits

ཀླད་པའི་འཁྟོར་ལྟོ།

Brain damage

ཀླད་སྟོན།

Brain disorder

ཀླད་པའི་འཁྲུག་སྟོན།

Brain imaging

ཀླད་པའི་དཔར་ལྐྱེན།

brain imaging paradigms

ཀླད་བརྙན་དཔར་ཚུལ་གི་ལུགས།

Brain mapping

ཀླད་པའི་ཁ་ཕབ།

brain networks

ཀླད་དྲ། (ཀླད་པའི་དྲ་ཚོགས། )

Brain pacemaker

ཀླད་འགྟོས་སྐུལ་ཆས།

Brain pathways

ཀླད་པའི་རྒྱུ་ལམ།

Brain plasticity

ཀླད་པའི་མཉྐྱེན་གཤིས།

Brain resilience

ཀླད་པའི་བསན་ནུས།

Brain reward system

ཀླད་པའི་བདྐྱེ་ཉམས་མ་ལག

Brain rhythm

ཀླད་འགྟོས།

Brain tumor

ཀླད་སྐྲན།

Brain-scan

ཀླད་པའི་བཤྐྱེར་དཔར།

Braindruse

ཀླད་སིགས།

Brainstem

ཀླད་རྐང་།

brainwave

ཀླད་རླབས།

Brake

སག་ཆས།

Braking energy

སག་ཐྟོན་ནུས་པ། སག་ནུས།

Brass instrument

རག་གི་རྟོལ་ཆས།

Breathing

དབུགས་འབིན་རྔུབ།

breeder reactor

མཁྟོ་རྡུལ་སྐྲུན་ཆས། (མཁྟོ་བའི་རྡུལ་ཕན་སྐྲུན་མཁན་གི་ལྐྱེ་
ནུས་སྐྲུན་ཆས།)

Bright giant

སྐར་མ་བཀག་ཆྐྱེན།

Brightness

གསལ་ཚད།

Bristlecone pine

ཚེ་རིང་ཐང་ཤིང་།

Broca’s area

བྟོ་རྟོ་ཀའི་ཁུལ།

Bronchi

གྟོ་ཡུའི་རྩ་སྦུབས།

Brown dwarf

སྨུག་ཆུང་།

Brownian motion

སི་རྟོན་འགུལ་སྟོད།

Brownian movement

སི་རྟོན་གཡྟོ་འགུལ།

Brush

ཟྐྱེ་སྣྐྱེ།

Brute facts

འགྐྱེལ་མྐྱེད་དངྟོས་དྟོན།

Bryophyte

སྦུག་མྐྱེད་རྩི་ཤིང་།

Bubble chamber

ལྦུ་སམ།

Budding

འབུར་སྐྱེས།

Bugle

དམག་དུང་།

Bulging eye

འབུར་མིག

Bulimia

ལྟོགས་རྔབས།

Bulk motion

སྐྱེབ་འགུལ།

Buoyancy

འཕྟོ་ཤུགས།

Bursa organ of birds

བ་ཡི་ས་ས་དབང་པྟོ།

Button box

མཐྐྱེབ་སམ།

CA3 pyramidal cells

པི་ར་མིཌ་ཕ་ཕུང་སི་ཨྐྱེ་ ༣།

Calcarine fissure

ཟྐྱེ་སུལ། (བ་ཕྟོའ ་ི ཟྐྱེ་འདྲ་བའི་སུལ།)

calcite

ཅྟོང་ཞི།

Calcium

དཀར་ཤམ།

Calculus

ཆ་རྩིས་རིག་པ།

Calibrate

ཚད་སྒྲིག

Calorimeter

ཚ་ནུས་འཇལ་ཆས།

Caltec submillimeter observatory

ཁྐྱེལ་ཊྐྱེག་མི་ལི་མི་ཊར་ཆ་ཕན་རྟོག་ཞིབ་ཁང་།

Calvin cycle

ཀྐྱེལ་ཝིན་རྒྱུན་འཁྟོར།

Cambrian explosion

ཀྐྱེམ་བི་རི་ཡན་འཕྐྱེལ་མཆྐྱེད། ཀྐྱེམ་རི་གས་འཐྟོར།

Cambrian period

ཁམས་མཆྐྱེད་དུས་རབས།

campfire

སར་མྐྱེ།

Cancel

སྐྱེལ་བ།

Cancer

འབས་ནད།

Candidiasis

ཁན་ཌི་ཌ་པགས་ནད།

Canis dingo

ཀྐྱེ་ནི་ཁི་རྟོད།

Canis familiaris

ཀྐྱེ་ནི་ཁི་རིགས།

Cantaloupe

ཀན་ཊ་ག་གྟོན།

Capacitance

གྟོག་ཁུར་གསྟོག་ནུས།

Capacitation

ཁམས་དཀར་སིན་རྡྟོལ། སིན་རྡྟོལ་བྐྱེད་རིམ།

Capacitor

གྟོག་ཁུར་གསྟོག་ཆས།

Capacity

༡ ལས་ནུས། ༢ ཤྟོང་ཚད།

Capillaries

ཁག་རྩ་ཕ་མྟོ།

Capillarity

ཕ་སྦུག་རང་གཤིས།

Capillary action

ཕ་སྦུག་བ་བ།

Capillary tubes

ཕ་སྦུག་སྦུ་གུ

Capsid

སི་སྐྟོགས།

Carbohydrate

ཁར་སྟོ་མངར་བཅུད།

Carbon

ཁར་སྟོན། ནག་རྫས།

carbon arc lamp

ཁར་སྟོན་གཞུ་སྒྲྟོན།

Carbon cycle

ནག་རྫས་འཁྟོར་རྒྱུན།

Carbon dating

ཁར་སྟོན་ལྟོ་རྩིས།

Carbon dioxide

ཁར་སྟོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལན།

Carbon footprint

ཁར་སྟོན་རྐྱེས་ཤུལ།

Carbon monoxide

ཁར་སྟོན་འཚོ་རླུང་རང་ལན།

Carbonic acid

ཁར་སྟོན་སྐྱུར་རྫས། ཁར་སྟོན་ནིག་སྐྱུར།

Carboniferous period

སྟོལ་ལྕགས་དུས་རབས།

Carbonyl

ཁར་སྟོན་ནིལ།

Carboxyl

ཁར་བྷྟོག་སིལ།

Carcinogen

འབས་ནད་ཀི་རྒྱུ།

Cardiac Muscle

སིང་གི་ཤ་གིམ།

Cardiac output

སིང་ཁག་འབུད་ཚད།

Cardiovascular

སིང་རྩའི།

Cardiovascular disease (CVD)

སིང་རྩའི་ནད།

Cardiovascular system

སིང་རྩ་མ་ལག

Carl Linnaeus’ naming system

ཀལ་ལི་ནིའི་མིང་འདྟོགས་ཚུལ་ལུགས།

Carnial nerve

ཐྟོད་རུས་དབང་རྩ།

Carnivore

ཤ་གཟན།

Carotid artery

མཇིང་པའི་འཕར་རྩ།

Carpels

མྐྱེ་ཏྟོག་གི་མྟོ་དབང་།

Carrier Particle

འདྲྐྱེན་རྡུལ།

Carrier wave

འཁུར་རླབས།

Carrying capacity (K)

སྐྱེལ་ནུས།

Cart

འདྲྐྱེད་འཁྟོར།

Cartilage

ཕྲུམ་རུས།

Cartilagenous Fish

ཉ་ཕྲུམ་རུས་ཅན།

Cascade

འབབ་རྒྱུན།

Case

ནད་དཔྐྱེ།

Catabolic reaction

ཞིག་པའི་རྫས་སྟོར།

Catabolism

ཞིག་འགྱུར།

Catabolize

ཞིག་འགྱུར་གཏྟོང་བ།

Cataglyphis

བྐྱེ་གྟོག (བྐྱེ་ཐང་གྟོག་མ།)

Catalyst

སྐུལ་རྫས།

Cataplexy

གྟོ་བུར་བཤལ་སིད།

Cataract

བར་འགིབ། ས་འགིབ།

Catheter

གཅྐྱེའུ།

Cathode

མྟོ་སྣྐྱེ།

cathode-ray tube

མྟོ་སྣྐྱེ་ཟྐྱེར་སྦུག

Catholic

ཁྐྱེ་ཐྟོ་ལིག (ཡྐྱེ་ཤུའི་ཆྟོས་རྒྱུད་ཀི་ཡ་རྒྱལ།)

Caudal

མཇུག་ཕྟོགས།

Caudate nucleus

ལུག་རུ་གྟོང་བུ།

Causal reasoning

རྒྱུ་འབས་གཏན་ཚིགས།

Cauterize (cautery)

མྐྱེ་བཙའ་རྒྱག་པ།

Cavity

ཁུང་བུ། ཁྟོག་སྟོང་།

CD4 (cluster of differentiation)

སི་ཌི་ ༤ (འབྐྱེད་ཚོམ་ ༤)

CD4 subclass of T-cells

ཕ་ཕུང་ཊིའི་ནང་ཚན་འགྐྱེད་ཚོམས་ ༤

CD8

སི་ཌི་ ༨

CD8+

སི་ཌི་ ༨+(འབྐྱེད་ཚོམ་ ༨+)

CeL

ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞྟོའ ་ི ལྐྱེ་ཁུལ་གི་གཞྟོགས་ཆ།

Celestial

མཁའ་དབིངས་ཀི།

Celestial body

མཁའ་གཟུགས།

Cell

ཕ་ཕུང་།

Cell biology

ཕ་ཕུང་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Cell body

ཕ་ཕུང་ལུས།

Cell cycle

ཕ་ཕུང་འཁྟོར་རྒྱུན།

Cell cytoplasm

ཕ་ཕུང་ཕ་ཚི།

Cell division

ཕ་ཕུང་ཆ་བགྟོས། ཕ་ཕུང་གྐྱེས་རིམ།

Cell membrane

ཕ་ཕུང་སི་མྟོ།

Cell staining

ཕ་ཕུང་ཚོན་སྟོར།

Cell theory

ཕ་ཕུང་རྣམ་གཞག

Cell wall

ཕ་ཕུང་ཕི་ཤུན།

Cell-coded signal molecule

ཕ་ཕུང་གིས་བརྡ་སྟོར་བས་པའི་བརྡ་འཕིན་འདུས་རྡུལ།

Cell-mediated immune response

ཕ་ཕུང་བརྒྱུད་པའི་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Cell-mediated immunity

ཕ་ཕུང་བརྒྱུད་པའི་ནད་འགྟོག་རང་བཞིན།

Cell-protein insulation

ཕ་ཕུང་སི་རྫས་ཀི་བར་འཚང་།

Cell’s aqueous environments

ཕ་ཕུང་གི་ཆུ་ཁམས།

Cellular respiration

ཕ་ཕུང་རིམ་པའི་འབིན་རྔུབ།

cellular signal

ཕ་ཕུང་བརྡ་འཕིན།

Cellulose

ཕ་ཤུན་མངར་རྫས།

Celsius

སྐྱེལ་ཤྐྱེ།

CeM

ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞྟོའ ་ི ལྐྱེ་ཁུལ་གི་དཀིལ་ཆ།

Cenozoic era

གསར་བསྐལ།

Cenozoic Era

ཚེ་སྟོག་གསར་སྐལ།

Centaurus

སྐྱེན་ཊྟོར།

Center of gravity

འཐྐྱེན་ཤུགས་ལྐྱེ་གནས།

Center of mass

གདྟོས་ལྐྱེ།

Centigrade thermometer

བརྒྱ་ཟུར་དྲྟོད་ཚད་འཇལ་ཆས།

Centimeter

སྐྱེན་ཊི་མི་ཊར།

Central amygdala

ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞྟོའ ་ི ལྐྱེ་ཁུལ།

Central Canal

དབུས་ཡུར།

Central Dogma

ལ་བ་སིང་པྟོ།

Central dogma of molecular
biology

འདུས་རྡུལ་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པའི་ལ་བ་སིང་པྟོ།

Central finger neuron

ལྐྱེ་མཛུབ་ཕ་གཟུགས།

Central nervous system (CNS)

དབང་རྩ་ལྐྱེ་བའི་མ་ལག

Central neuron

ལྐྱེ་བའི་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Central nucleus

ལྐྱེ་ཁུལ་ཚོམ་བུ།

central nucleus of amygdala

ཁམ་ཙིག་ཀླད་ཞྟོའ ་ི ལྐྱེ་ཁུལ་ཚོམ་བུ།

Central pattern generators

ལྐྱེ་བའི་འགྟོས་རིམ་སྐྲུན་བྐྱེད།

Central sensitization

དབུས་གནས་ཚོར་བསྐྱེད།

Central Sulcus

དཀིལ་སུལ།

Central vacuole
Centrally-programmed, patterned,
rhythmic movements

དཀིལ་གི་སྦུག་སྟོང་།
ལྐྱེ་བས་བཀྟོད་འདྟོམས་བས་པའི་འགྟོས་ལན་འགྱུར་ཁུག་ཅན་
གི་འགུལ་སྟོད།

Centrifugal

ལྐྱེ་ལྟོག

Centrifugal force

ལྐྱེ་ལྟོག་ཤུགས།

Centrifuge

ལྐྱེ་ལྟོག་འཕྲུལ་ཆས།

Centrioles

དཀིལ་སྦུག

Centripetal

ལྐྱེ་ཕྟོགས།

Centripetal acceleration

ལྐྱེ་ཕྟོགས་མྱུར་སྣྟོན།

Centripetal force

ལྐྱེ་ཕྟོགས་ཤུགས།

Centroid

དབུས་ཚེག དབུས་གཟུགས།

Centromere

དཀིལ་ཆ།

Centromere region

དཀིལ་ཆའི་ས་ཁུལ། དཀིལ་ཁུལ།

Centrosome

དཀིལ་གཟུགས། དཀིལ་ཕུང་།

Cephalization

དབང་རྩ་ཕྟོགས་འདུས་བ་བ།

Cephalopod

མཚོ་འབུ་རྐང་མགྟོ

Cepheid variable star

སྐྱེ་ཕ་ཡི་ཌི་འགྱུར་སྐར།

Cerebellar cortex

ཀླད་སིང་ཀླད་ཤུན།

Cerebellar Folia

ཀླད་སིང་ལྐྱེབ་སུལ།

Cerebellum

ཀླད་སིང་།

Cerebral cortex

ཀླད་ཆྐྱེན་ཀླད་ཤུན།

Cerebral hemisphere

ཀླད་ཆྐྱེན་གི་ཟླུམ་ཕྐྱེད།

Cerebral peduncles

ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ།

Cerebral ventricles

ཀླད་ཆྐྱེན་ཀླད་ཤག

Cerebrospinal fluid

ཀླད་རྒྱུངས་གཤྐྱེར་ཁུ།

Cerebrovascular disease

ཀླད་པའི་ཁག་རྩའི་ནད།

Cerebrum

ཀླད་ཆྐྱེན།

Cervical curve

མཇིང་པའི་གུག

Cervical Spine

མཇིང་ཚིགས།

Cervicothalamic tract

མཇིང་པ་ཀླད་སྦུག་བརྡ་ལམ།

Cervix

མངལ་ཁ། མངལ་སྟོ།

Cetaceans

འྟོ་འཐུང་ཉ་ཆྐྱེན།

Chain reaction

བསར་ཆགས་འདྲྐྱེས་འགྱུར།

Chambered nautilus

ཚང་ལན་འགྟོམས་བུ།

Chandelier cell

དཔྱང་དྲ་ཕ་ཕུང་།

Change of phase

མངྟོན་རྣམ་གི་འགྱུར་བ།

Channel

རྒྱུ་ལམ།

Channel receptor

རྒྱུད་ལམ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Characteristic contrast

རང་ཆྟོས།

Characteristic voltage

ཐུན་མིན་ཝྟོལ་ཚད།

Chargaff’s rules

ཆར་ག་པའི་ཁིམས།

Charge

ཁུར།

Charged

ཁུར་ཡྟོད། ཁུར་ལན།

Charged Leptons

ཁུར་ལན་ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Charged particle

ཁུར་རྡུལ།

Charged polar molecule

ཁུར་ལན་སྣྐྱེ་ཅན་འདུས་རྡུལ།

Charging

གྟོག་གསྟོག

Charm

འཇྟོ། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Chemical bond

རྫས་འགྱུར་འཆིང་བ།

Chemical bonding

རྫས་འགྱུར་འཆིང་སྟོར།

chemical digestion

རྫས་འཇུ། (གཡྟོས་འཇུ།)

Chemical digestion

རྫས་སྟོར་འཇུ་རིམ།

Chemical reaction

རྫས་འགྱུར་སྐྱེལ་སྟོར།

Chemical weapon

རྫས་འགྱུར་མཚོན་ཆ།

Chemist

རྫས་སྟོར་བ།

Chemistry

རྫས་སྟོར་རིག་པ།

Chemoattractant

རྫས་འབྐྱེལ་སྒུག་བྐྱེད།

Chemoautotroph

རྫས་སྟོར་རང་གསྟོ།

Chemokines

ཁི་མྟོ་སྒུལ་སི།

Chemoreceptor

རྫས་རྡུལ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Chemorepellent

རྫས་འབྐྱེལ་འབུད་བྐྱེད།

Chemosynthesis

རྫས་ཀི་སྟོར་སྐྱེབ།

chemotactic cytokine

ཁི་མྟོ་སྒུལ་སི།

Chemotaxis

རྫས་འབྐྱེལ་ཕྟོགས་བསྟོད།

Chemotrypsin

ཁི་མྟོ་བརྡར་སི།

Child

བིས་པ།

Chinooks

རླུང་ཤི་ནུག

Chitin

ཀཻ་ཊིན།

Chlamydia

ཁྐྱེ་ལ་མྐྱེ་ཌི་ཡ་ནད། སིན་འབུ་ཁྐྱེ་ལ་མྐྱེ་ཌི་ཡ།

Chloride

ཚྭ་རླུང་གྐྱེས་རྡུལ།

Chloride Ion

ཁུ་ལྟོ་རྐྱེཌ་གྐྱེས་རྡུལ།

Chlorine

ཚྭ་རླུང་།

Chlorine

ཁུ་ལྟོ་རིན།

Chlorophyll

ལྗང་རྫས།

Chloroplast

ལྗང་རྫས་དབང་ཕ།

Cholera

ཉྭ་ལྟོག་འཁྲུ་སྐྱུག

Cholesterol

མཁིས་ཞག

Choline

ཁྟོ་ལིན། (ཟས་བཅུད།)

Chordata

སལ་ཐིག་ཅན་གི་སྐྱེ།

Chordates

སལ་ཐིག་ཅན།

Chorea

འཁབ་ནད།

Choriod

རྩ་སི།

Chorion

འགྟོ་ཆུའི་ཕི་ཤུན།

Chorionic villi

འགྟོ་ཆུ་ཕི་ཤུན་ཁད་སྤུ།

Chorionic villous sampling (CVS)

འགྟོ་ཆུ་ཕི་ཤུན་ཁད་སྤུ་སྤུས་འདྐྱེམ།

Choroid

རྩ་སི།

Choroid plexus

རྩ་སིའི་དྲ་རྒྱ།

chromatic aberration

མདྟོག་འཁྲུགས།

Chromatid

ཡ་རྐང་། (ཚོས་རྩིད། )

Chromatids of chromosomes

ཚོས་གཟུགས་ཡ་རྐང།

Chromatin

ཚོས་སྐུད། ཚོས་གཟུགས་དྲུ་གུ

Chromodynamics

ཁ་དྟོག་འགུལ་རིག

Chromoplast

ཚོས་བཅས་དབང་ཕ།

Chromosomal alteration

ཚོས་ཕུང་བརྐྱེ་སྒྱུར།

Chromosome

ཚོས་ཕུང་། ཚོས་གཟུགས།

Chromospheres

ཚོས་ཁམས།

Chronic

ཡུན་གནས། གཅྟོང་རལ།

chronic disease

གཅྟོང་ནད། ནད་རྙིང་།

Chronic liar

རྫུན་རལ།

chronic liver disease

མཆིན་པའི་ནད་རྙིང་། མཆིན་པའི་གཅྟོང་ནད།

chronic phase

རྙིང་རིམ།

Chronic stress

གཅྟོང་གནྟོན།

Chronological age

དུས་རིམ་ལྟོ་ཚད། ན་ཚོད།

Cilia

རྫི་སྤུ།

Ciliate

རྫི་སྤུ་ཅན། (མིག་གི་རྫི་མ་དང་འདྲ་བའི་སྤུ་དང་ལན་པའི་
གདྟོད་མའི་སྟོག་ཆགས་ཤིག)

Cilliary body

རྫི་ཁིམ།

Cilliary muscle

རྫི་ཁིམ་ཤ་གནད།

Cingulate cortex

སྐྐྱེད་རག་ཀླད་ཤུན། འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན།

Cingulate gyrus

འཆིང་ཐག་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

circadian clock

དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

circadian rhythms

དུས་འཛིན་འཁྟོར་འགྟོས།

Circuit

བརྡ་ལམ།

circuitry

གྟོག་ལམ་མ་ལག

Circular motion

སྟོར་མྟོའ ་ི འགུལ་སྟོད།

Circular question

རང་འཁྟོར་དྲི་བ།

Circulatory systems

འཁྟོར་སྟོད་མ་ལག

Circumcenter

ཕི་སྟོར་ལྐྱེ་གནས།

Circumcircle

ཕི་སྟོར།

Circumference

མུ་འཁྱུད། མཐའ་འཁྟོར་རིང་ཚད།

Circus

གྟོར་རྩལ།

Cirrhosis (death of liver cells)

མཆིན་ཟགས། / མཆིན་མཁྐྱེགས།

cirrus cloud

ཟྐྱེ་སིན། སྒྲྟོ་སིན།

Citrate

སི་ཊིག་སྐྱུར་ཚྭ། སི་ཚྭ།

Citrate synthase

སི་ཚྭ་སྟོར་སིན།

Citric acid

སི་ཊིག་སྐྱུར་རྫས། སི་སྐྱུར།

Citric acid cycle

སི་སྐྱུར་འཁྟོར་རྒྱུན།

Civil engineer

དམངས་སྟོད་འཛུགས་སྐྲུན་འཆར་འགྟོད་པ།

Clade

ཚོ།

Clades or branches

ཚོ།

Cladism

ཚོ་འབྐྱེད་རིག་པ། (ཚོ་བྐྱེད་རིག་པ།)

Cladist

ཚོ་བྐྱེད་སྨྲ་བ།

Cladogram

ཚོ་རིས།

Clarification

གསལ་བཤད།

Clarinet

ཕ་གིང་།

Class

ཚན་པ།

Class Interval

གལ་བར།

Class Limit

གལ་མཚམས།

Class Mark

གལ་རགས།

Class Size

གལ་ཚད།

Classical signalling

རྒྱུན་འགྟོས་འཕིན་གཏྟོང།

Classification

སྐྱེ་ཚན་དབྐྱེ་བསྡུ།

Clathrate

དྲ་འཁྟོར།

Cleavage

སྲུབས་འགྱུར།

Climate change

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྟོག
རྩྐྱེར་སྟོན་ཚོགས་སྐྱེ། (གནམ་གཤིས་གང་རུང་ཞིག་གི་སྐབས་

Climax community

སུ་ཁྟོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སྐྱེ་དངྟོས་དང་སྐྱེམས་ཅན་
སྟོགས་ཀི་ཚོགས་སྐྱེ་ཁྟོར་ཡུག་དང་བཏང་སྟོམས་ཀི་སྟོ་ནས་
ལྐྱེགས་ཤྟོས་སུ་ཡྟོད་པ།)

Climbing fibers

གྐྱེན་འཛེག་རྩ་རྒྱུས།

clinical disease

ཚུལ་ཕྐྱེད་ཀི་ནད། (རྒྱུད་བཞི་ལ་ཁུངས་གཏུགས།)

Clinical disease stage

ཚུལ་ཕྐྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ནད།

Clinical psychologist

གསྟོ་བཅྟོས་སྐྱེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ།

Clione

Cloaca

ཁིལ་ཡྟོ་ནི། (མཚོ་འབུ)
ཐུན་སྟོ། (བཙོག གཅིན། སྐྱེ་འཕྐྱེལ་བཅས་ཀི་ཐུན་མྟོང་གི་སྟོ་
གཅིག་ཅན། དཔྐྱེར་ན། བ་ལ་བུ།)

Clonal expansion

ངྟོ་འདྲ་རྒྱ་མཆྐྱེད།

Clonal selection

ངྟོ་འདྲ་འདྐྱེམས་སྒྲུག

Clonal selection theory

ངྟོ་འདྲ་འདྐྱེམས་སྒྲུག་རྣམ་གཞག

Clones

ངྟོ་འདྲ།

Closed Universe

ཟུམ་པའི་འཇིག་རྐྱེན།

Clot

ཁག་ལིང་།

Clotting

ཁག་ལིང་། ཁག་འགག་པ།

Clotting factors

ཁག་འཁག་རྐྱེན་རྩ།

Cloud chamber

སིན་སམ།

Clump (v)

སྐྱེབ་པ། སྤུང་པ།

Clumps (n)

ཚོམ་བུ།

Cluster of galaxies

དགུ་ཚིགས་ཚོམ་བུ།
༡ གཅིག་སྐྱེ། ༢ སྟོ་གཅིག་སྟོག་ཆགས། (༡ སྟོ་གཅིག་མ་

Cnidaria

གཏྟོགས་མྐྱེད་པའི་སྟོག་ཆགས་ཀིས་སྐྱེ། ༢ བུ་ག་གཅིག་མ་
གཏྟོགས་མྐྱེད་པའི་སྟོག་ཆགས།)

Co-opting

བསྟུན་འདྐྱེམས།

Co-speciation

མཉམ་ཐྟོན་གྐྱེས་འགྱུར།

co-stimulate

མཉམ་སྐུལ་བྐྱེད་པ།

co-stimulation

མཉམ་སྐུལ།

Coast

འབབ་བགྟོས།

Cobalt

ཀྟོ་བལཊ།

Cocaine

ཁྟོ་ཁྐྱེན།

Cocaine

ཁྟོ་ཁྐྱེན།

Cochlear nerve

དུང་འཁིལ་དབང་རྩ། དུང་རྩ།

Cochlear Nucleus

དུང་འཁིལ་ཚོམ་བུ།

Code

གསང་བརྡ།

Coding salience

འཕགས་ཆྟོས་བརྡ་སྒྲིག

Codominance

མཉམ་མངྟོན། (ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཨྐྱེ་ལིལ་གི་འབས་བུ་བུ་ཕྲུག་
གི་སྐྱེང་དུ་ཐུན་མྟོང་སྐྱེ་མཉམ་དུ་མངྟོན་པ།)

Codon

རིགས་རྫས་རང་བརྡ།

Codon position

རིགས་རྫས་རང་བརྡའི་གནས་གཞི།

Coelacanths

ཉ་སལ་ཚེར་ཅན།

Coelom

ཁུ་ལམ། (ཁུ་བའམ་གཤྐྱེར་གཟུགས་ཡྟོད་པའི་འབུ་ཡི་ལུས་ཀི་
བར་སྟོང་གི་ཆའམ་ལམ།)

Coenzyme

སིན་རྫས་ལས་གྟོགས།

Coenzyme A (CoA)

སིན་རྫས་ལས་གྟོགས་ A (སིན་གྟོགས་ A)

Coevolution

མཉམ་འགྱུར། མཉམ་ཐྟོན་འཕྐྱེལ་འགྱུར།

Cognition

ངྐྱེས་འཛིན།

Cognitive

ངྐྱེས་འཛིན་གི་བྟོ།

Cognitive

ངྐྱེས་འཛིན་གི།

Cognitive appraisal

ངྐྱེས་འཛིན་དབྐྱེ་ཆྟོད།

Cognitive capacity

ངྐྱེས་འཛིན་ནུས་པ།

Cognitive psychology

ངྐྱེས་འཛིན་སྐྱེམས་ཁམས་རིག་པ།

Cognitive Science

ངྐྱེས་འཛིན་ཚན་རིག

Cognitive state

ངྐྱེས་འཛིན་གནས་བབས།

Cognitive training

ངྐྱེས་འཛིན་བྟོ་སྟོང།

coherent

འགྟོས་མཉམ།

coherent conscious experience

འབྐྱེལ་ཆགས་གསལ་མྟོང་། (ས་ཕི་འབྐྱེལ་ཆགས་པའི་མྟོང་བ་
གསལ་པྟོ།)

Cohesion

རང་འདྟོམས།

Coid

རྔ་མ།

Coil

དཀིས་སྐུད།

Coil of wire

དཀིས་སྐུད།

Colitis

ལྟོང་ཚད།

Collection ducts

གསྟོག་འཇྟོག་སྦུ་གུ།

Colliculus

འབུར་གཟུགས།

Collide

རྡུང་ཁ་རྒྱག་པ།

Collider

བརྡབ་ཆས།

Collinear points

ཐད་དྲང་ཚེག་མང་།

Collision

རྡུང་ཁ།

Colloid

འབར་གཟུགས།

Color

མདྟོག

Color Charge

མདྟོག་འཁུར།

Color filter

ཚོས་གཞི་ཚགས་ཆས།

Color vision

མཚོན་མདངས་མཐྟོང་ཚོར།

Colorblind/Colorblindness

མདྟོག་ལྟོང།

Colour sensitivity

ཁ་མདྟོག་ཚོར་སྐྱེན།

Coma

ཀྟོ་མ། ཡུན་རིང་བརྒྱལ་ནད།

Combustion

འབར་སྐྱེག

Comet

དུ་བ་མཇུག་རིང་།

Commensalism

གཉིས་མྐྱེད་ཁྐྱེ་འཐྟོབ། (ཕར་ཕྟོགས་ལ་ཁྐྱེ་ཕན་དང་གནྟོད་པ་
གཉིས་ཀ་མ་བས་པའི་སྟོ་ནས་ཁྐྱེ་ཕན་ལྐྱེན་པ།)

Commensurability

ཐུན་ཆྟོས་བརྩི་རུང་ཡིན་པ།

Commensurable

ཐུན་ཆྟོས་བརྩི་རུང་།

Common ancestor

ཐུན་མྟོང་གི་མྐྱེས་པྟོ།

communicable disease

འགྟོས་སིད་པའི་ནད།

Community

ཚོགས་སྐྱེ།

Community ecology

ཚོགས་སྐྱེའི་སྣྟོད་བཅུད་རིག་པ།

Compact bone

ཚགས་རུས། (ཚགས་དམ་པྟོ་ཡྟོད་པའི་རུས་པ། )

Compact disc (CD)

ཚགས་སྐྱེར།

Compact fluorescent lamp (CFL)

ཚགས་དམ་ཐད་འཚེར་གྟོག་བཞུ།

Comparative anatomy

Comparative embryology

ལུས་གནས་མཚུངས་སྡུར་རིག་པ། རྟོ་བཀ་མཚུངས་སྡུར་རིག་
པ།
སྦྲུམ་སིང་བསྡུར་རིག (སྟོག་ཆགས་ཕན་ཚུན་དབར་གི་སྦྲུམ་
སིང་མཚུངས་བསྡུར་བྐྱེད་པའི་རིག་པ། )

Comparative neurobiology

མཚུངས་བསྡུར་དབང་རྩ་སྐྱེ་དངྟོས་ཚན་རིག །

Competing theories

འགན་ཟར་གྱུར་པའི་རྣམ་གཞག
འགན་དབྱུང་རྩ་དྟོན། (ཁྟོར་ཡུག་ཅིག་ཏུ་སྟོག་ཆགས་རིགས་

Competitive exclusion principle

གཉིས་མཉམ་གནས་བྐྱེད་སྐབས་འཚོ་གནས་ཀི་ཆྐྱེད་དུ་ཕན་
ཚུན་འགན་བསྡུར་བས་ནས་རིགས་གཅིག་གནས་དབྱུང་བྐྱེད་
པར་བརྟོད་པའི་རྩ་དྟོན། )

Complement

ཁ་སྐྟོང། ཁ་སྐྟོང་ཡན་ལག

Complement proteins

ཁ་སྐྟོང་སི་རྫས།

Complement system

ཁ་སྐྟོང་མ་ལག

Complementary

ཁ་གསབ་བྐྱེད་པའི།

Complementary angel

ཁ་སྐྟོང་ཟུར་ཚད།

Complementary base pair

ཁ་སྐྟོང་བུལ་ཟུང་། (ཕན་ཚུན་ཁ་སྐྟོང་བྐྱེད་པའི་སྟོ་ནས་འབར་
བའི་ཉིང་རྡུལ་གྲུབ་ཆ་ཆ་གཅིག)

Complementary color

ཁ་སྐྟོང་ཁ་དྟོག

Complementary gene

ཁ་སྐྟོང་རིགས་རྫས།

Complete digestive system

རྫྟོགས་པའི་འཇུ་བྐྱེད་མ་ལག (ཟས་ཟ་བ་དང་སིགས་འདྟོར་
པའི་བུ་ག་ཉིས་དང་ལན་པའི་འཇུ་བྐྱེད་མ་ལག)

complete dominance

ཡྟོངས་གསལ། (ཡྟོངས་རྫྟོགས་གསལ་བ།)

Complex number

རྙྟོག་གངས།

Component

གྲུབ་ཆ།

Components of vector

ཕྟོགས་འབྟོར་དངྟོས་པྟོའ་ི གྲུབ་ཆ།

Composer

གྲུབ་བྐྱེད།

Composite Particle

བསགས་རྡུལ།

Composition

གྲུབ་རྫས།/བརྩམས་ཆྟོས།

Compost

སྐྱེ་ལུད།

Compound

འདུས་རྫས།

Compound interest

སྐྱེབ་སྐྱེད།

Compounded annually

ལྟོ་རྐྱེར་བརྩྐྱེགས་འབབ།

Compounded semi-annually

ལྟོ་ཕྐྱེད་བརྩྐྱེགས་འབབ།

Compression

བཙིར་གནྟོན།

Compulsive

དབང་མྐྱེད།

Compute

རྩིས་རྒྱག་པ།

Computed tomography (CT)

དུམ་སྒྲིག་གྟོག་དཔར།

Computer science

གྟོག་ཀླད་ཚན་རིག

Computerized tracking system

གྟོག་ཀླད་རྐྱེས་གཅྟོད་མ་ལག

concave mirror

ཀྟོང་གཟུགས་མྐྱེ་ལྟོང་།

Concentration

གར་ཚད། འདུས་ཚད།

Concentration (Object-focused)

བསམ་གཏན། (ཡུལ་ལ་རྩྐྱེ་གཅིག་པའི་བྟོ།)

Concentration gradient

གར་ཚད་གཟར་ཚད།

concentric circles

ལྐྱེ་མཐུན་སྟོར་དབིབས།

Concept

ལ་ཚུལ། གྟོ་བ། རྟོག་པ།

Conceptual

རྟོགས་བཅས།

Conceptual framework

འཆར་སྟོའ ་ི སྒྲྟོམ་གཞི།

Conceptual models

རྟོག་འཆར་དཔྐྱེ་གཟུགས།

Conceptual physics

དྟོན་གཙོ་དངྟོས་ཁམས་ཚན་རིག

Conceptual system

རྟོག་འཆར་མ་ལག

Concert

རྟོལ་དབངས་འདུ་ཚོགས།

Concert hall

རྟོལ་དབངས་ཚོགས་ཁང་།

Conclusion

གྲུབ་དྟོན།

Concrete concept

རང་མཚན་རྟོག་འཆར།

Concussion

ཀླད་པའི་མཚོ་འཁྟོམས།

Condensation

གཤྐྱེར་འགྱུར།

Condensation coil

གཤྐྱེར་ཕབ་དཀིས་སྐུད།

Condense

གར་དུ་གཏྟོང་བ། བཙིར་བ།

Condensed chromatin

ཚགས་དམ་ཚོས་སྐུད།

condenser

རླངས་གཤྐྱེར་སྒྱུར་ཆས།

Conditional Probability

ཆ་རྐྱེན་སིད་གངས།

conditioned stimulus

གྟོམས་པའི་སྐུལ་རྐྱེན།

Conditioning

རྐྱེན་འདྲིས།

Conduct

འཁིད་པ།

Conduction

བརྒྱུད་ཁིད།

Conduction electron

རྒྱུད་ཁིད་གྟོག་རྡུལ།

Conductivity

ཁིད་ནུས།

Conductor

ཁིད་གཟུགས།

Cone

སྙུང་དབིབས། (ཕ་ཕུང་) སྙུང་གཟུགས།

Configuration

བཀྟོད་པ། སྐྱེབ་ལུགས།

Configuration of carbon

ཁར་སྟོན་སྐྱེབ་ལུགས།

Configurations of carbons

ཁར་སྟོན་གི་སྐྱེབ་ལུགས་སྣ་ཚོགས།

congealed energy

དཀག་ནུས།

Congenital

ལན་སྐྱེས་ཀི་ནད།

Congenitally blind v/s noncongenitally blind

དམུས་ལྟོང། / ཕིས་ལྟོང།

Congruence

ཡྟོངས་མཚུངས།

Conjecture

ཚོད་རྩིས།

Connective

མཐུད་སྟོར་གི།

Connective tissue

མཐུད་སྟོར་ཕུང་གྲུབ།

Conscious experience

མངྟོན་མྟོང་། (ཤྐྱེས་ཚོར་གིས་ཟིན་པའི་མྟོང་བ།)

Conscious mental events

ཤྐྱེས་ཚོར་དང་སྐྱེལ་བའི་སྐྱེམས་ཀི་བྱུང་བ།

Consciousness

རྣམ་ཤྐྱེས། ཤྐྱེས་པ།

Conservation

ཉར་ཚགས།

Conservation law

ཉར་ཚགས་ཀི་གཏན་ཁིམས།

Conservation of Angular
momentum

ཟུར་ཁུག་འགུལ་ཚད་ཀི་ཉར་ཚགས།

Conservation of charge

གྟོག་ཁུར་ཉར་ཚགས།

Conservation of energy

ནུས་པ་ཉར་ཚགས།

Conserve

ཉར་ཚགས་བྐྱེད་པ།

Consistency

རྒྱུན་ཆགས།

Consolidation

(དྲན་པ)བརན་པར་བྐྱེད་པ།

Constant (numbers)

བརན་གངས།

Constant of proportionality

ཆ་མཚུངས་ཀི་བརན་གངས། ཆ་མཚུངས་བརན་གངས།

constant region

བརན་ཁུལ།

Constellation

སྐར་ཚོམ།

Constituents

གྲུབ་རྫས། གྲུབ་ཆྟོས།

Constraint-Induced Movement
therapy

སྟོམ་སྐུལ་འགུལ་སྟོད་གསྟོ་ཐབས། (གསྟོ་དཔྱད།)

Constriction

བསྡུ་སྐུམ། འཚིར་འཁུམ།

Constructive imagination

གསར་བཟྟོའ་ི རྟོག་འཆར།

Constructive interference

འཕྐྱེལ་བའི་ཐྐྱེ་ཞུགས།

Consumer

ཉྐྱེར་སྟོད་མཁན།

Contact binary

འབྐྱེལ་གནས་ཟུང་སྐར།

contact lens

འཕད་ཤྐྱེལ།

contagious disease

འགྟོས་ནད།

Contamination

སག་བཙོག

Context of discovery

གསར་རྙྐྱེད་ཀི་སྐབས་འབྐྱེལ།

Context of justification

དག་སྐྱེལ་གི་སྐབས་འབྐྱེལ།

Contextual

སྐབས་འབྐྱེལ།

Contextual cue

སྐབས་འབྐྱེལ་གི་བརྡ།

Contextual evaluation

སྐབས་འབྐྱེལ་སྤུ་རིས།

Continental drift

གིང་ཆྐྱེན་གི་འཕྟོ་བགྟོད།

continues spectrum

རྒྱུན་ཤལ། (རྒྱུན་མཐུད་པའི་འྟོད་ཤལ།)

Contour

མཐའ་རིས།

contour map

སང་གཤྟོང་ས་ཁ། མཐའ་རིས་ས་ཁ།

Contraception

མངལ་འགྟོག མངལ་འགྟོག

Contractions of childbirth

དཀུ་འཁུམས།

Contradiction

འགལ་བ།

Contradictory Proposition

འགལ་བརྟོད།

Contralateral cortex

གཞྟོགས་ལྟོག་ཀླད་ཤུན།

Contralateral eye

གཞྟོགས་ལྟོག་གི་མིག

Control

ཚོད་འཛིན།

Control group

གཞི་འཛིན་རུ་ཁག ཚོད་འཛིན་རུ་ཁག

Control task

གཞི་འཛིན་བྐྱེད་སྟོ། ཚོད་འཛིན་བྐྱེད་སྟོ།

Contusion

སྨུག་ཐིག

Conus arteriosus brevis

གྟོ་རྩ་འཐྟོན་སའི་སྙུང་ཐུང་།

Convection

གཏད་རྒྱུག

convection current

གཏད་རྒྱུན། (གཏད་རྒྱུག་གི་རྒྱུན།)

Convective motion

གཏད་རྒྱུག་འགུལ་སྟོད།

Convergence

འདུས་པ།

Convergent evolution

ཆྟོས་མཚུངས་འཕྐྱེལ་འགྱུར།

converging lens

འདུ་ཤྐྱེལ།

Convering law model of
explanation

རྣམ་བཤད་བྐྱེད་ཚུལ་གི་ཁབ་ཁིམས་དཔྐྱེ་ཚད།

Converse

ལུགས་ལྟོག

Conversion factor

བརྐྱེ་སྒྱུར་རྐྱེན་གངས།

Converter

བསྒྱུར་ཆས། བརྐྱེ་ཆས།

convex mirror

འབུར་གཟུགས་མྐྱེ་ལྟོང་།

Convulsion

འདར་འཁུམས། འདར་རྐྱེངས།

Cooler

བསིལ་ཆས།

Cooling

གང་བསིལ།

Cooling agent

བསིལ་རྫས།

Cooling cycle

བསིལ་བྐྱེད་འཁྟོར་རྒྱུན།

Cooling process

བསིལ་བྐྱེད་རྒྱུད་རིམ།

Cooling system

བསིལ་བྐྱེད་མ་ལག

Cooling unit

བསིལ་བྐྱེད་ཚན་པ། བསིལ་ཚན།

Coordinate

འབྐྱེལ་གནས།

coordinate axis

འབྐྱེལ་གནས་སྟོག་ཤིང་།

Copernican astronomy

ཁྟོ་པར་ནི་ཁ་སིའི་སྐར་དཔྱད་རིག་པ།

Copernican revolution

ཁྟོ་པར་ནི་ཁ་སིའི་གསར་བརྐྱེ།

Coral atoll

བྱུར་གིང།

Coral island

བྱུ་རུའི་གིང་ཕན།

Coral reef

བྱུར་ཞིང།

Core affect

ཚོར་སན།

core affect

ཚོར་སན།

Core Collapse

ནང་སིང་རྡིབ་ལྷུང་།

Core self

སིང་པྟོའ ་ི བདག

Core-expression v/s non-core
expression

གཞི་རྩའི་རྣམ་འགྱུར།

Corkscrew

གྟོ་ཤིང་གཅུས་འབུག

Cornea

སིན་སི།

Cornu ammonis (CA)

ཨམ་རྭ།

Corona

ཉི་མའི་འྟོད་ཀྟོར།

Coronal

དཀྱུས་གཤགས།

Coronal section

དཀྱུས་གཤགས་ཚན་པ།

Coronal view

དཀིལ་ངྟོས་ཀི་མཐྟོང་སྣང་། དཀིལ་བཤགས་མཐྟོང་སྣང་།

Corpora quadrigemina

མཚེ་མ་གཉིས་ལན་གི་གཟུགས། བཞི་ལན་ཕུང་གཟུགས།

Corpus

སི་ཁུག

Corpus callosum

ཀླད་ཟམ། ཤ་དྲྐྱེག་ཕུང་གཟུགས།

Corpus luteum

སི་ཁུག་སྐྱེར་རིལ།

Corpuscle

རྡུལ་རིལ།

Corrective thruster

བསང་ཆས།

Correlation

ཕན་ཚུན་མཉམ་འབྐྱེལ།

correlation

ལྟོས་འབྐྱེལ།

Correspondence

ངྟོ་ཟ།

Corresponding force

མཚུངས་ཤུགས།

Cortex

ཀླད་ཤུན།

Cortical midline region

ཀླད་ཤུན་དཀིལ་གཞུང་ཆ་ཁུལ།

Cortical motor areas

ཀླད་ཤུན་འགུལ་སྟོད་རྒྱ་ཁྟོན།

Cortical neurons

ཤུན་པའི་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Corticocortical connection

ཀླད་ཤུན་ཀླད་ཤུན་བར་གི་མཐུད་ཁ།

Corticomotoneuronal (CM)

ཀླད་ཤུན་གཡྟོ་འགུལ་དབང་རྩ།

Corticospinal tract

ཀླད་ཤུན་རྒྱུངས་པའི་བརྡ་ལམ།

Corticotropin releasing hormone
(CRH)

ཁྟོར་ཊི་ཁྟོ་ཊྟོ་པྟོན་གྟོད་པའི་རྐྱེན་རྫས།

Cortisol

ཁྟོར་ཊི་སྟོལ།

Cosmic background radiation

འཇིག་རྐྱེན་རྒྱ་ཁབ་འགྐྱེད་འཕྟོ།

cosmic microwave background
(CMB)

འཇིག་རྐྱེན་ཕ་རླབས་གཞི་གདན།

Cosmic ray

མཁའ་ཟྐྱེར།

Cosmological constant

འཇིག་རྐྱེན་བརན་གངས།

Cosmological Redshift

མཁའ་བསྐྱེད་དམར་སྟོ།

Cosmology

སྣང་སིད་རིག་པ།

cosmonaut

མཁའ་བསྟོད་པ།

Cosmotron

འཇིག་རྐྱེན་རྡུལ་ཆས།

Coulomb

ཁུ་ལྟོམ།

Coulomb’s law

ཁུ་ལྟོམ་གི་གཏན་ཁིམས།

Counseling

བྟོ་གསྟོ།

counseling and talk therapy

བཞམས་བསྟོའ ་ི གསྟོ་ཐབས།

Coupled

ཟུང་བསྐྱེབས།

Coupled wreck

ཟུང་བསྐྱེབས་ཆག་རྟོ།

Courtship

འཁིག་འདྟོད་རྣམ་འགྱུར།

Covalent bond

མཉམ་སྟོད་འཆིང་བ།

Covering law model of explanation རྣམ་བཤད་བྐྱེད་ཚུལ་གི་ཁབ་ཁིམས་དཔྐྱེ་ཚད།
Cowpox

བ་འབྲུམ།

Smallpox

འབྲུམ་པ།

CPG

སི་པི་ཇི།

CPR

སི་པི་ཨྐྱེར། (སྟོག་དབུགས་མྱུར་སྟོབ།)

Crab nebula

སིག་སིན་སྐར་སིན།

Crack

ཁྟོ་ཁྐྱེན་དྭངས་མ།

Cranial neuropathy

ཐྟོད་རུས་དབང་རྩའི་ནད།

Craniotomy

ཐྟོད་རུས་བཤགས་འབྐྱེད།

Cranium

ཀླད་རུས། ཐྟོད་རུས།

Crassa

ཁ་ར་ས། (སིན་འབུ།)

Crater

ཤུལ་ཀྟོང་།

Craving

སྐྱེད་པ།

Creatine phosphate

ཀི་རི་ཊིན་ ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ།

Creation science

བཀྟོད་གྲུབ་ཚན་རིག

Creation scientist

བཀྟོད་གྲུབ་ཚན་རིག་པ།

Creationism

བཀྟོད་གྲུབ་རིང་ལུགས།

Creationist

བཀྟོད་གྲུབ་སྨྲ་བ།

Cretaceous period

ས་དཀར་དུས་རབས།

Cricket

དབྱུག་རྩྐྱེད།

Crinoids

མཚོ་འབུ་ལི་ལི།

Cristae (crista)

ཟྐྱེ་ཤག

Critical angle

ཉྐྱེར་མཁྟོའ ་ི ཟུར་ཚད།

Critical circumference

གནས་འཕྟོའ ་ི འཁྟོར་རྒྱ།

Critical Density

ཉྐྱེར་མཁྟོའ ་ི སྟུག་ཚད།

Critical mass

ཉྐྱེར་མཁྟོའ ་ི གདྟོས་ཚད།

crocodile

ཀྟོར་ཀྟོ་ཌལ།

Crohn’s disease

ཀི་རྟོན་གི་ནད།

Crop

གྐྱེ་ཁུག

cross modal neuroplasticity

དབང་ཚོར་ཚབ་བྐྱེད་དབང་རྩའི་མཉྐྱེན་གཤིས།

Cross section

འཕྐྱེད་ཁ། (འཕྐྱེད་གཤགས་ཀི་རྣམ་པ།)

Cross-checking

ཕན་ཚུན་ཞིབ་སྡུར།

cross-sectional area

བཅད་ངྟོས་རྒྱ་ཁྟོན།

Cross-sectional study

འཕྐྱེད་ཁབ་ཞིབ་འཇུག

Cross-stream

འཕྐྱེད་རྒྱུ་ཆུ་རྒྱུན།

Crossed extension reflex

ལྟོག་ཟའི་རྟོང་བྐྱེད་ལྟོག་འགུལ།

Crossed fibers

བསྣྟོལ་འཁྟོད་རྩ་རྒྱུས།

Crossing-over

སྣྟོལ་བརྐྱེ། (ཚོས་ཕུང་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྣྟོལ་ནས་རིགས་རྫས་
བརྐྱེ་བ།)

Crosswind

འཕྐྱེད་རྒྱུ་ལགས་པ།

Crude Mode

རགས་རྩིས་མང་ཐྟོན།

Cruise

སྐྟོར་གཡྐྱེང། ཕྟོགས་བསྟོད།

Crust

ས་ཤུན། ས་ཤུན།

Crystal

ཤྐྱེལ་གཟུགས། དྭངས་གཟུགས།

Cube

ཤྟོ་གཟུགས་མ། རང་སུམ་སྒྱུར།

Cube root

གསུམ་སྒྱུར་རྩ་བ།

Cultural relativism

རིག་གཞུང་ལྟོས་གྲུབ་རིང་ལུགས།

Cumulative Frequency

རིམ་གསྟོག་ཟྟོས་གངས།

Cumulative Frequency Table

རིམ་གསྟོག་ཟྟོས་གངས་རྐྱེའུ་མིག

Cumulative Histogram

ཕྟོགས་བསྟོམས་སྒྲིག་རིས།

cumulus cloud

སྟོབ་སིན།

Cuneiform

གཙབ་རུས། གཙབ་གཟུགས།

Cuneus

ཀླད་ཁིའུ།

Current flow

གྟོག་རྒྱུན་གི་རྒྱུ་བ།

Cursor

མདའ།

Curvature

གུག་ཆ།

Curve fitting

གུག་རིས་རན་འཚམས།

Cutaneous (tactle) afferent

པགས་ཚོར་ནང་འདྲྐྱེན།
༡ མཐའ་ཤུན། ༢ སྐྱེན་ཤ (༡ རྩི་ཤིང་དང་སྐྱེམས་ཅན་གི་

Cuticle

གཟུགས་པྟོའ ་ི མཐའ་ངྟོས་སུ་ཡྟོད་པའི་སྐྱེ་ལན་མིན་པའི་ཤུན་
པགས། ༢ སྐྱེན་མྟོའ་ི འདབས་སུ་ཡྟོད་པའི་སི་པགས་སམ་ཤ་
སབ་མྟོ།)

Cyanobacteria

སྟོ་སིན།

Cycle AMP (camp)

འཁྟོར་རྒྱུན་ཨྐྱེ་ཨྐྱེམ་པི། (ཨྐྱེ་ཌི་ནྟོ་སིན། མྟོ་ནྟོ། ཕྟོ་སི་ཕྐྱེ་ཌི།)

Cyclic

རྒྱུན་འཁྟོར་གི།

Cyclotron

གྟོར་འཁིལ་རྡུལ་ཆས།

Cyst

ཆུ་སྐྲན།

Cysteine

སི་ཊི་ཨྐྱེན།

Cystic fibrosis

རྩ་རྒྱུས་ཆུ་སྐྲན།

Cystic Fibrosis Conductance
Transmembrane Regulator (CFTR)

རྩ་རྒྱུས་ཆུ་སྐྲན་འབྐྱེལ་ཡྟོད་སི་མྟོར་བརྒྱུད་འཁིད་ནུས་ཚད་
སངས་འཛིན་པ།

Cysts

ལྒང་བུ།

Cytoarchitectonic map

ཕ་ཕུང་གྲུབ་ལུགས་ས་བཀ། ཕ་ཕུང་བཀྟོད་དབིབས་ས་བཀ།

Cytochrome b5

ཕ་ཚོས་སི་༥པ།

Cytokines

ས་ཡི་ཊྟོ་སྒུལ་སི།

Cytokinesis

ཕ་ཕུང་གྲུབ་མཐུན།

Cytoplasm

ཕ་ཚི།

Cytoplasmic determinants

ཕ་ཚི་སངས་འཛིན་པ།

Cytosine

སྐྱེ་ཊྟོ་སིན།

Cytoskeletal microtubules

ཕ་ཕུང་སྒྲྟོམ་རུས་ཀི་སྦུག་ཕན།

Cytoskeleton

ཕ་ཕུང་སྒྲྟོམ་རུས།

Cytotoxic T-cells

དུག་ཅན་ཕ་ཕུང་ཊི།

cytotoxicity

ཕ་ཕུང་དུག་ཤྐྱེད།(ཕ་ཕུང་ལ་གནྟོད་པའི་དུག་གི་ནུས་པ།)

cytotoxin

ཕུང་དུག (ཕ་ཕུང་ལ་གནྟོད་པའི་དུག་ཅིག)

Dark ages

མུན་བསྐལ།

Dark energy

མི་མངྟོན་ནུས་པ།

Dark matter

མི་མངྟོན་བྐྱེམ་གཟུགས།

Dart

ཁབ་མདའ།

Darwinism

ཌར་ཝིན་རིང་ལུགས།

Darwinist

ཌར་ཝིན་སྨྲ་བ།

Dashboard

མདུན་པང།

Data

གངས་ཐྟོ།

Daughter nuclei I

ན་ཆུང་ལྐྱེ་རྡུལ་དང་པྟོ།

Daughter nuclei II

ན་ཆུང་ལྐྱེ་རྡུལ་གཉིས་པ།

day-night cycles

ཉིན་མཚན་འཁྟོར་རྒྱུན།

Daydreaming

ཉིན་མྟོའ་ི རི་ལམ། སྟོང་བསམ།

DC (Direct current)

ཐད་གྟོག

de-excitation

ངར་ཆག
གཤིན་གནས། (ཆུ་བལ་མང་དྲགས་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་དྐྱེའི་

Dead zone

ཁུལ་གི་སྐྱེ་ལན་གཞན་རྣམས་ཤི་འགྟོ་བའི་ས་ཁུལ་ལམ་
གནས།)

Deafferented cortex

ནང་འདྲྐྱེན་ཆད་པའི་ཀླད་ཤུན།

Debilitating epilepsy

གཅྟོང་བྐྱེད་བརྒྱལ་གཟྐྱེར།

Decay

ཟད་འགྱུར།

Deceleration

Deciduous plant

མྱུར་འཕི།
ལྟུང་ཤིང་། (ལྟོ་མ་དང་འདབ་མ་སྟོགས་ནམ་དུས་བརྐྱེ་སྐབས་
ལྟུང་འགྟོ་བའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས།)

Decile

བཅུ་ཆའི་གནས་རིམ།

Declarative memories

བརྟོད་ནུས་དྲན་པ།

Non-declarative memories

བརྟོད་མིན་དྲན་པ།

Decode

བརྡ་བཀྟོལ།

Decomposer

ཞིག་བྐྱེད།

Decondensing chromosomes

ཚགས་ལྟོད་ཚོས་གཟུགས།

Decussation

སྣྟོལ་མདྟོ།

Decussation of the Pyramids

ཉུང་གཟུགས་སྣྟོལ་གཞི།

Deduction

སི་ལས་ཁད་པར་དཔྟོག་པ།

Deductive

སི་ལས་བྐྱེ་བག་དཔྟོག་པ། སི་ལས་ཁད་པར་དཔྟོག་པ།

Deductive reasoning

སི་ལས་བྐྱེ་བག་དཔྟོག་པའི་གཏན་ཚིགས།

Deep Brain Stimulation (DBS)

ཀླད་གཏིང་སྐུལ་སྟོང།

deep sleep

གཉིད་ལྗིད་པྟོ། གཉིད་མཐུག་པྟོ།

Default Mode Network (DMN)

སྟོར་གནས་དྲ་རྒྱ།

Default mode or resting mode

སྟོར་གནས་ངང་ཚུལ། / ངལ་གསྟོའ ་ི གནས་བབས།

Defect

ཞན་ཆ།

Defibrillator

རྩ་རྒྱུས་སྟོང་ཆས།

Deficit studies

ཆད་སྟོན་ཉམས་ཞིབ།

Deflect

འཁྟོག་པ།

Deflection

ཡྟོ་འཁྟོག

Deform

གྲུམ་པ།

Deformation

གྲུམ་པ།

Degeneracy

ཉམས་ཚད།

Degenerate gas

ཉམས་རླངས།

Degenerate matter

ཉམས་གཟུགས།

Degradation

རྒུད་འགྱུར།

Degree Celsius

ཌིག་རི་སྐྱེལ་ཤྐྱེ།

Dehydrogenase

ཡང་དབལ་སིན་རྫས།

Deltoid

ལུག་གཞུག

Delusion

འཁྲུལ་རྟོག

Delusion of grandeur

གཟི་བརིད་འཁྲུལ་སྣང་།

Dementia

རིག་པ་འཆྟོལ་རྒུད། ཧྟོན་ལྟོག

Demographic transition

མི་འབྟོར་འཕྟོ་འགྱུར།

Demonstration

མིག་སྟོན་གསལ་བཤད།

Dendrite spine

བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་འབུར།

Dendrites

བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་ཕན།

Dendritic shaft

བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་ཕན་གི་ལུས།

Dendritic spine

བརྡ་ལྐྱེན་རྩ་ཕན་གི་ཚིགས།

Dengue fever

ཌྐྱེང་སྐྱེ་ཚད་ནད།

Dengue virus

ཌྐྱེང་སྐྱེ་གཉན་སིན།

Density

སྟུག་ཚད།

Dental Laboratory Technology

སྟོ་འབྐྱེལ་བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རྩལ།

Dentate gyrus

སྟོ་དབིབས་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

Deoxygenated blood

འཚོ་རླུང་མྐྱེད་པའི་ཁག

Deoxyribonucleic acid

འཚོ་རླུང་བལ་བའི་མངར་ལན་ཉིང་སྐྱུར།

Deoxyribose

འཚོ་དབུགས་བལ་ཉིང་མངར་རྫས།

Department of Public Works

སི་དྟོན་ལན་ཁང་།
༡ ལྟོས་བཅས་འགྱུར་ཆྟོས། ༢ ལྟོས་བཅས་འགྱུར་གངས།

Dependent variable

(ལྟོས་གངས། ) (༡ གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་འགྱུར་བ་འགྟོ་བའི་
ཁད་ཆྟོས། ༢ གཞན་ལ་བརྐྱེན་ནས་འགྱུར་བ་འགྟོ་བའི་གངས་
ཀ)

Depolarization
Deposit feeder
Depression

སྣྐྱེ་འདུམ།
སིགས་གཟན། (སྐྱེ་ལན་རུལ་བའི་སིགས་མ་ཟ་བའི་སྐྱེམས་
ཅན།)
ཡིད་དམུས། ཡིད་མུག སྐྱེམས་ཞུམ།

Depth perception

རྒྱང་ཉྐྱེ་སྣང་བ།

Dermal tissue

བར་པགས་ཕུང་གྲུབ།

Dermatomes

དབང་རྩས་ཁབ་པའི་རྒྱ་ཁྟོན།

Dermis

བར་པགས།

Descending Reticular Activating
System

སད་བྐྱེད་ཐུར་རྒྱུ་རྩ་དྲ་མ་ལག

Description

དངྟོས་བཤད། འགྐྱེལ་བཤད།

Descriptive epidemiologist

ནད་ཡམས་འགྐྱེལ་བརྟོད་རིག་པ་བ།

descriptive studies

འགྐྱེལ་ཞིབ་ཞིབ་དཔྱད། འགྐྱེལ་དཔྱད།

Destructive interference

འགིབ་པའི་ཐྐྱེ་ཞུགས།

Desynchronize

དུས་སྒྲིག་དཀྲུག་པ། (བཤིག་པ།)

Detached Binary

ཁ་བལ་ཟུང་སྐར།

detect

རྙྐྱེད་པ། ལྐྱེན་པ། ཚོར་བ། བཟུང་བ།

Detect/detection

ལྐྱེན་པ། / ལྐྱེན་ པ། (ཀླྟོག་ཚུལ་མི་འདྲ།)

Detection

རྙྐྱེད་བཟུང་། རྙྐྱེད་རྟོགས། བཟུང་འཛིན།

Detection chamber

ཚོར་སམ།

Detection system

ཚོར་འཛིན་མ་ལག

Detector

ཚོར་ཆས།

Detritivore

སིགས་གཟན།

Detritus

སིགས་མ།

Deuterium

ཉིས་གྱུར་ཡང་རྡུལ། ཉིས་ལན་ཡང་རྡུལ།

Deuteron

ཟུང་ལན་ལྐྱེ་རྡུལ།

Developing spindle

རྒྱས་འཕང་།

Developmental biology

འཚར་འཕྐྱེལ་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Developmental neurobiology

འཚར་སྐྱེད་དབང་རྩའི་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Deviate

འབྟོལ་གངས།

Deviation

འབྟོལ་ཐང་།

Devonian period

ལྡུམ་མཆྐྱེད་དུས་རབས།

Di

ཉིས་ལན།

Diabetes

གཅིན་སི་ཟ་ཁུ།

Diabetic neuropathy

གཅིན་སི་རྩ་ནད།

Diagnosis

ནད་གཞི་བརག་ཐབས། ནད་ངྟོས་བཟུང་བ། ཚུལ་ཕྐྱེད་པ།

Diagnostic test

ཚུལ་འབྐྱེད་བརག་དཔྱད།

Diagonal
Diagonal artery

གཏད་ཐིག (ཁ་སྟོད་དུ་གནས་པའི་སྡུར་གཞི།) མཐུད་ཐིག
ཟུར་སྐྱེལ།
འཕྐྱེད་རྒྱུགས་འཕར་རྩ།
ཚགས་འབྐྱེད། (སི་པགས་སབ་མྟོ་ཞིག་སད་དྐྱེ་འདུས་རྡུལ་

Dialysis

ཆུང་བ་ཁག་འདུས་རྡུལ་ཆྐྱེ་བལས་ཚགས་འབྐྱེད་བྐྱེད་པའི་
རྒྱུད་རིམ།)

Diamagnetic

ཁབ་འབུད།

Diameter

ཚངས་ཐིག

Diaphragm

མཆིན་དྲི།

Diatomic molecule

ཟུང་ལན་འདུས་རྡུལ།

dichroic

མདྟོག་གཉིས་ཅན། (ཁ་ཕྟོགས་མི་འདྲ་བ་ནས་བལ་སྐབས་ཁ་
དྟོག་མི་འདྲ་བ་མཐྟོང་བས་སྟོ།)

Dictyostelium discoideum

ཌིཀ་ཊྟོཡི་སིཊྐྱེ་ལིཡམ། ཌིསི་ཀྟོཡི་ཌྐྱེམ།

Diencephalon

བར་གནས་ཀླད་ཆ། བར་ཀླད། ཀླད་རིམ་བར་མ།

Diesel

ཌི་ཛེལ་རྡྟོ་སྣུམ།

differential refraction

ཁད་སྣང་འཁྟོག་འཕྟོ། (ཁད་པར་ཅན་དུ་སྣང་བའི་འཁྟོག་
འཕྟོ།)

Differentiation

ཁད་འགྱུར།

diffraction

སྐྟོར་འཕྟོ།

diffraction fringe

སྐྟོར་འཕྟོའ ་ི ཁ་ཚར།

diffraction grating

སྐྟོར་འཕྟོའ ་ི ལིང་ཚེ།

Diffuse Optical Tomography (DOT)

འྟོད་འགྐྱེད་དུམ་སྒྲིག་གྟོག་པར།

Diffuse reflection

འགམས་འཕྟོ།

Diffusion

ཁབ་འགྐྱེད།

Diffusion tensor imaging

འགྐྱེས་འགམས་དཔར་ལྐྱེན།

Digestion

འཇུ་ལྐྱེན།

Digestive enzymes

འཇུ་བྐྱེད་སིན་རྫས།

Digestive system

འཇུ་བྐྱེད་མ་ལག

Digital

གངས་ཀི།

Digital age

གངས་འཕིན་དུས་རབས།

Digital camera

གངས་འཛིན་པར་ཆས།

Digital signal

གངས་བརྡ།

Digital Versatile Discs (DVDs)

གངས་སྐྱེར།

digital watch

གངས་སྟོན་ཆུ་ཚོད། (གངས་ཀིས་དུས་སྟོན་པར་བྐྱེད་པའི་ཆུ་
ཚོད།)

Dihydroxyacetone phosphate
(C3H6O3)

ཌ་ཡྐྱེ་ཧྐྱེ་ཌྟོ་ཨྟོག་སི་ཡྐྱེ་སི་ཊྟོན་ ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ།

Dilatometer

རྒྱ་སྐྱེད་འཇལ་ཆས།

Dimension

ཕྟོགས་ཆ།

Diode

སྣྐྱེ་གཉིས་སྦུ་གུ

Diphosphate

ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ་ཉིས་ལན།

Diploid

ཆ་རྐང་།

Diptheria

གག་པ།

Direct current (DC)

ཐད་གྟོག

Direct variation

མཐུན་འགྱུར།

ཕྟོགས་གཅིག་འདྐྱེམས་སྒྲུག (ཁ་ཕྟོགས་གཅིག་ལ་ཕྟོགས་
པའི་རང་བྱུང་འདྐྱེམས་སྒྲུག དཔྐྱེར་ན། དཔྐྱེར་ན་ཁ་དྟོག་
Directional selection

དཀར་པྟོ་དང་། ནག་པྟོ། ནག་ས་གསུམ་ཡྟོད་པའི་སྐྱེམས་ཅན་
རིགས་ཤིག་ལས་ཁ་དྟོག་དཀར་ནག་གང་རུང་ཅན་གཅིག་
འདྐྱེམས་སྒྲུག་གི་སྟོ་ནས་འཕྐྱེལ་བ། )

Directional sensing

ཁ་ཕྟོགས་ཤྐྱེས་ཚོར་བྐྱེད་པ། ཕྟོགས་ཚོར།

Directly proportional

ཐད་འབྐྱེལ་ཆ་མཚུངས།

Directly proportional

ཐད་འབྐྱེལ།

Disaccharide

ཀ་ར་ཉིས་ལན། ཉིས་མངར།

Disc brakes

སྐྱེར་དབིབས་སག་ཆས།

Discredit

མཚན་ཤས།

discrete

ཁྐྱེར་ཚུགས།

discrete spectrum

ཆད་ཤལ། (རྒྱུན་ཆད་པའི་འྟོད་ཤལ།)

Disease

ན་ཚ།

Disease

ན་ཚ།

Dish Antenna

གནམ་སྐྱེར།

Disintegration

འཐྟོར་ཞིག

Disk or spore cup

སྟོན་ཐལ། སྟོན་ཕྟོར།

Dispersal

གམ་ཐྟོར།

dispersion

གམ་པ། བཀམ་པ།

གྐྱེས་འདྐྱེམས། (ཁད་ཆྟོས་ཁད་པར་བ་ཡྟོད་པའི་སྐྱེ་དངྟོས་
Disruptive selection

མཐའ་གཉིས་སུ་གྐྱེས་པ་རྣམས་འདྐྱེམས་སྒྲུག དཔྐྱེར་ན་
དཀར་པྟོ་དང་ནག་པྟོ། )

Distal

རྒྱང་གནས།

Distance Ladder

རྒྱང་སྐས།

Distant learning

རྒྱང་ཁིད།

distortion

ཡྟོ་འཁྟོག

Distraction

རྣམ་གཡྐྱེང་།

Diurnal

ཉིན་སྟོད།

nocturnal

མཚན་སྟོད།

Diurnal wake-sleep pattern

ཉིན་གི་སད་གཉིད་འགྟོ་ལུགས།

Dive

ཐུར་མཆྟོང།

Divergence

གྐྱེས་པ།

Divergence angle

གྐྱེས་པའི་ཟུར་ཚད། གྐྱེས་ཚད།

diverging lens

གྐྱེས་ཤྐྱེལ།

diversity

སྣ་མང་།

DNA

ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ།

DNA polymerase

ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་མང་སྟོར་སིན་རྫས།

DNA replication

ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་ངྟོ་བཤུས།

DNA synthesis

ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་སྟོར་གྲུབ། ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་སྐྱེབ་སྟོར།

Docking

གྲུ་འདྟོགས་པ།

Doctrine

གྲུབ་མཐའ། རིང་ལུགས།

Domain

ཁབ་ཁྟོངས།

Domain specific

ཁབ་ཁྟོངས་ངྐྱེས་པ་ཅན།

Dominant

མངྟོན་པར་གསལ་བ།

Dominant allele

གསལ་ཆྐྱེ་ཨྐྱེ་ལིལ། (ཕ་མ་གང་རུང་ཞིག་ནས་བྱུང་བའི་ཨྐྱེ་
ལིལ་གི་ནུས་པ་བུ་ཕྲུག་ཏུ་མངྟོན་པའི་རིགས་རྫས། )

donor mouse

སིན་ཙིག

Dopamine

ཌྟོ་པ་མིན།

Dopamine neuron

ཌྟོ་པ་མིན་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Dopamine reward prediction error

ཌྟོ་པ་མིན་བདྐྱེ་ཐྟོབ་སྟོན་དཔག་ནྟོར་འཁྲུལ།

Dopaminergic action

ཌྟོ་པ་མིན་དང་འབྐྱེལ་བའི་ལས།

Doppler effect

ཌྟོབ་ལར་ནུས་སྣང་།
བག་ཞའི་གནས་སྐབས། (རྩི་ཤིང་སྟོགས་ཀིས་སྐབས་ཤིག་གི་

Dormancy

རིང་ལ་སྐྱེ་འཚར་དང་འགུལ་སྟོད་སྟོགས་མཚམས་འཇྟོག་
བྐྱེད་པའི་གནས་སྐབས། )

Dorsal

སྐྱེང་ཕྟོགས། རྒྱབ་ཕྟོགས།

Dorsal anterior cingulate cortex
(dACC)

མདུན་ངྟོས་འཆིང་ཐག་ཀླད་ཤུན་སྐྱེང་མ།

Dorsal column

རྒྱབ་གཞུང།

Dorsal horn of spinal cord

རྒྱུངས་པའི་རྒྱབ་རྭ།

Dorsal medial prefrontal cortex
(DMPFC)

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་དཀིལ་གི་འྟོག་ཆ།

Dorsal pathway

སྐྱེང་གི་རྒྱུ་ལམ།

Dorsal premotor

འགུལ་སྟོད་ཀླད་ཤུན་མདུན་གི་སྐྱེང་ཆ།

Dorsal root ganglion cell

རྒྱབ་རྩད་རྩ་འབུར་ཕ་ཕུང་།

Dorsal stream

མཐྟོང་བྐྱེད་རྩ་ལམ་གྟོང་མ།

Dorsal thalamus

ཀླད་སྦུག་གི་སྐྱེང་ཆ།

Dorsal-ventral axis

སྐྱེང་འྟོག་སྟོག་ཤིང་།

Dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC)

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་གཞྟོགས་སྐྱེང།

Dorsomedial nucleus

དཀིལ་སྐྱེང་ཚོམ་བུ།

Dorsomedial PFC

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་དཀིལ་སྐྱེང།

Double bond

འཆིང་བ་ཉིས་ལན།

Double helix

གཅུས་གཟུགས་ཉིས་ལན།

Double slits

གཤགས་ཁ་གཉིས་ལན།

Double stranded

ཉག་ཟུང།

Down

མར། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Down’s syndrome

ཌ་འུན་རགས་འདུས།

Downrange

བབས་ཐག

Drag

ཟྟོག་དྲུད།

Drag force

དྲུད་ཤུགས།

Drift velocity

འཁྟོག་འགྟོས་མྱུར་ཚད།

Drop

གྟོད། ལྷུང་དུ་འཇུག་པ། ཟགས་པར་བྐྱེད་པ།

drowsy

གཉིད་བཟི།

Drug

མྟོས་རྫས། སན་རྫས།

Drug abuse

སན་རྫས་ལྟོག་སྟོད།

Drug addiction

མྟོས་རྫས་ལང་ཤྟོར།

Drug dependence

མྟོས་རྫས་ལྟོས་ཤྟོར།

Drug tolerance

མྟོས་རྫས་ཐྐྱེག་ཚད།

Drum

རྔ་གཞྟོང་།

Drum brake

རྔ་དབིབས་སག་ཆས།

dry ice

འཁགས་སྐམ།

Dry rock geothermal power

སྐམ་རྡྟོ་ས་ཚན་གི་སྟོབས།

duality

གཉིས་གཤིས།

Duct

སྦུ་གུ

Dumbbell

ལྐུགས་དྲིལ།

Duodenum

ཟངས་ཚགས། རྒྱུ་སྟོར་བཅུ་གཉིས་མ།

Dutonomic nervous system

རང་སྟོང་དབང་རྩ་མ་ལག

Dwarf

སྐར་ཆུང་།

Dwarf star

སྐར་ཆུང༌།

dynamic

འགྱུར་བག

Dynamic equilibrium

འགུལ་ལན་ཆ་མཉམ།

dynamic world

འཁྲུག་ཆ་དྟོད་པྟོའ་ི འཛམ་གིང་།

Dynamics of the disease

ན་སངས་ན་ལུགས། ནད་རགས།

Dysdiadochokinesia

བསར་ཆགས་འགུལ་སྟོད་ཉམས་སྟོན།

Dysfunction

བྐྱེད་ལས་མཉམ་པ།

Dyskinesia

འགུལ་སྟོད་འཁྲུགས་པ།

Dyslexia

འབི་ཀླྟོག་འཆྟོལ་ཉྐྱེས།

Dysphasia

སྨྲ་བརྟོད་དལ་བ།

Dyspnea (shortness of breath)

དབུགས་བརྩྐྱེག

Early warning radar

སྟོན་བརྡ་རྐྱེ་ཌར།

Earphone

རྣར་འཇུག་ཉན་ཆས།
ཟས་སྟོད་འཁྲུག་སྟོན། (ཟ་འཁྲུགས།) (སྐྱེམས་ཁམས་འཁྲུག་

Eating disorder

པའི་དབང་གིས་ཟས་སྟོད་བསྐྱེན་པའི་གྟོམས་གཤིས་འཁྲུག་
པའི་སྟོན། )

Eccentricity

གྐྱེས་ཚད།

Echinoderms

ཚེར་པགས་སྐྱེམས་ཅན། ཚེར་པགས་ཅན། (ཆུ་རུ་གནས་ཤིང་
པགས་པ་ཚེར་མ་ལ་བུ་ཡྟོད་པའི་སྐྱེམས་ཅན་ཞིག )

Echolocation

བག་ཆ་གནས་འཚོལ།

Eclipsing Binary

སྒྲིབ་བྐྱེད་ཟུང་སྐར།

Ecological

སྣྟོད་བཅུད་ཀི།

Ecological succession

སྣྟོད་བཅུད་རིམ་འགྱུར། (སྣྟོད་དང་བཅུད་གཉིས་ཀ་རིམ་གིས་
འགྱུར་བའི་རིམ་པ། )

Ecology

སྣྟོད་བཅུད་རིག་པ།

Ecosystem

སྣྟོད་བཅུད་གནས་ལུགས།

Ecotherm

ཕི་དྲྟོད་ཅན།

Ectoderm

ཕི་ཤུན།

Ectothermy

ཕི་དྲྟོད་རང་བཞིན། (ཕི་རྟོལ་གི་དྲྟོད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་
བརྐྱེན་ནས་ལུས་དྲྟོད་སངས་འཛིན་བྐྱེད་པའི་རང་བཞིན། )

Eddy

འཁིལ་འཁྟོར།

Effect

བྐྱེད་ནུས།

Effector protein

སྐུལ་བྐྱེད་སི་རྫས།

Efferent copy

ཕིར་རྒྱུ་འདྲ་བཤུ།

Efficiency

ལས་ཕྟོད།

Egg

ཁམས་དམར། སྟོ་ང་།

Ejaculation

ཕིར་འབིན།

Elaboration

རྒྱས་བཤད།

Elastic collision

སྟོར་ཆུད་གདྟོང་ཐུག

Elastic force

སྟོར་གནས་ཤུགས།

Elastic substance

ལྐྱེམ་རྫས།

Elasticity

ལྐྱེམ་གཤིས།

Electric charge

གྟོག་ཁུར།

Electric circuit

གྟོག་ལམ།

Electric current

གྟོག་རྒྱུན།

Electric dipole

གྟོག་སྣྐྱེ་གཉིས་ལན།

electric eye

གྟོག་མིག

Electric field

གྟོག་ར།

Electric field lines

གྟོག་གི་ར་ཐིག

Electric force

གྟོག་ཤུགས

electric generator

གྟོག་ནུས་སྐྲུན་ཆས།

Electric meter

གྟོག་འཇལ་ཆས།

electric motor

གྟོག་གི་སྒུལ་ཆས།

Electric plug

གྟོག་ཕུར།

Electric potential

གྟོག་རའི་ལས་ཚད།

Electric Potential Energy

གྟོག་གི་གནས་ལྟོས་ནུས་པ།

Electric power

གྟོག་སྟོབས།

Electric shield

གྟོག་ཕུབ།

Electric shock

གྟོག་འཁྱུད།

Electric Transmission

གྟོག་བརྒྱུད་གཏྟོང།

Electric-only power plant

གྟོག་རང་གྟོག་ཁང་།

electrical ballast

གྟོག་རྒྱུན་སྟོམ་ཆས།

electrical discharge

གྟོག་གྟོད་པ། གྟོག་ཤྟོར་བ།

Electrical energy

གྟོག་ནུས།

Electrical impulse

གྟོག་གི་འཁྱུག་བརྡ།

Electrical vibration

གྟོག་ཤུགས་འདར་འགུལ།

electrically polarized

གྟོག་འབྐྱེལ་སྣྐྱེ་གྐྱེས།

Electrification

གྟོག་འཁིད་འཛུགས།

Electro-strong interaction

གྟོག་དྲག་སྐྱེལ་སྟོར།

Electrochemical gradient

གྟོག་རྫས་གཟར་ཚད།

Electrochemical signal

གྟོག་རྫས་བརྡ།

Electrochemistry

གྟོག་རྫས་རིག་པ།

Electroconvulsive therapy

གྟོག་སད་འདར་གཡྟོབ་གསྟོ་ཐབས།

Electrode

གྟོག་སྣྐྱེ།

Electrodynamics

གྟོག་ཤུགས་རིག་པ། གྟོག་སྟོད་འགུལ་རིག

Electroencephalogram (EEG)

ཀླད་རྩའི་གྟོག་རིས།

Electrolysis

གྟོག་འབྐྱེད།

Electromagnet

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན།

Electromagnetic Force

གྟོག་སྡུད་ཤུགས།

electromagnetic induction

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན་གི་སྐུལ་སྐྲུན།

Electromagnetic radiation

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན་གི་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Electromagnetic spectrum

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན་གི་འྟོད་ཤལ།

Electromagnetic wave

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན་གི་རླབས།

Electromagnetism

གྟོག་ཁབ་ལྐྱེན་གི་རྣམ་གཞག

electromotive force

གྟོག་རྡུལ་སྒུལ་ཤུགས།

Electromyogram (EMG)

ཤ་གནད་གྟོག་རིས།

Electron

གྟོག་རྡུལ།

Electron beam

གྟོག་རྡུལ་འཕྟོ་གདུང།

electron cloud

གྟོག་རྡུལ་སིན་པ།

Electron degeneracy pressure

གྟོག་རྡུལ་ཉམས་ཚད་གནྟོན་ཤུགས།

Electron micrograph

གྟོག་རྡུལ་ཕ་རིས།

Electron microscope

གྟོག་རྡུལ་ཕ་ཤྐྱེལ།

Electron Neutrino

གྟོག་རྡུལ་གི་མ་ནིང་ཕ་རྡུལ།

Electron transport chain

གྟོག་རྡུལ་འཕྟོ་སྐྱེལ་ཕྐྱེང་བ།

electron volt (eV)

གྟོག་རྡུལ་ཝྟོལ་ཚད།

Electronegativity

གྟོག་གི་མྟོ་གཤིས།

Electronic Leptons

གྟོག་རྡུལ་ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Electronic music

གྟོག་ཆས་རྟོལ་དབངས།

Electronic synthesizer

བསྐྱེ་སྟོར་གྟོག་ཆས།

Electronics

གྟོག་རྡུལ་རིག་པ། གྟོག་ཆས་རིག་པ། གྟོག་ཆས།

Electrophorus electricus

གྟོག་བསགས་གྟོག་ཉ།

Electrophysiological recording

ལུས་ཀི་གྟོག་ཚད་ཐྟོ་འགྟོད།

Electropotential

གྟོག་ནུས།

Electroreception

གྟོག་རྒྱུན་སྣྐྱེ་ལྐྱེན།

Electroreceptor

གྟོག་རྒྱུན་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Electrostatics

འགུལ་མྐྱེད་གྟོག་རིག

Electroweak force

གྟོག་སྡུད་ཞན་ཤུགས།

Electroweak Interaction

གྟོག་ཞན་སྐྱེལ་སྟོར།

Element

རྩ་རྫས།

elevator

གྟོག་བམས། (གྟོག་གི་འགྟོགས་བམས།)

lift

གྟོག་བམས། (གྟོག་གི་འགྟོགས་བམས།)

Ellipse

འཇྟོང་དབིབས།

Elliptical Galaxy

དགུ་ཚིགས་འཇྟོང་པྟོ།

Elongation

ནར་སྐྱེ།

Embryo

མངལ་གནས། (སྦྲུམ་སིང་།)

Embryogenesis

མངལ་གནས་འཚར་སྐྱེ། (སྦྲུམ་སིང་འཚར་སྐྱེ།)

Embryology

སྦྲུམ་སིང་རིག་པ།

Embryonic neural tube

མངལ་གནས་དབང་རྩའི་སྦུ་གུ།

Emergent properties

གསར་ཐྟོན་ཁད་ཆྟོས།

Emission

གྟོད་འདྟོན། ཕིར་འཕྟོ།

Emission Lines

འཕྟོ་ཐིག

Emission Nebula

ཕིར་འཕྟོ་སྐར་སིན།

emission spectrum

འཕྟོ་ཤལ། (འཕྟོས་བའི་འྟོད་ཤལ།)

Emissivity

འཕྟོ་གཏྟོང་ནུས་ཚད།

Emotion

མྟོང་ཚོར། སྐྱེམས་མྟོང།

Emotion induction

མྟོང་ཚོར་སྐུལ་སྐྲུན།

Emotion stimulation

མྟོང་ཚོར་འདྲ་སྐྲུན།

Emotional contagion

མྟོང་ཚོར་འགྟོ་གཤིས།

Emotional memory

མྟོང་ཚོར་དྲན་པ། སྐྱེམས་མྟོང་དྲན་པ།

Emotional simulation

མྟོང་ཚོར་འདྲ་སྐྲུན།

Emotional valence

མྟོང་ཚོར་རིན་ཐྟོབ།

Empathy

Emphysema

མཉམ་མྟོང། (བདྐྱེ་སྡུག་མཉམ་མྟོང།)
གྟོ་ལྦུ་རྡྟོལ་ནད། (ཐ་མག་འཐྐྱེན་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་གྟོ་ལྦུ་རྡྟོལ་
བ་ལས་བྱུང་བའི་གྟོ་ནད། )

Empiricism

མངྟོན་སུམ་རིང་ལུགས།

Empiricist

མངྟོན་སུམ་སྨྲ་བ།

emulsion

མི་འདྲྐྱེས་བསྐྱེས་ཁུ། (མི་འདྲྐྱེས་བའི་གཤྐྱེར་ཁུ་གཉིས་མཉམ་
དུ་བསྐྱེས་པའི་ཁུ་བ།)

Enbolism

རྒྱུ་ལྟོང།

Encode

བརྡ་སྒྲིག

End product

མཐའ་འབས། མཇུག་འབས། མཐའ་ཐྟོབ།

endemic disease

ཡུལ་རིམས། (རིགས་སམ་ཡུལ་ལུང་བྐྱེ་བག་ལ་ཁབ་པའི་
ནད་ཡམས།)

Endocrine signaling

ནང་རྐྱེན་བརྡ་གཏྟོང་།

Endocrine system

ནང་རྐྱེན་མ་ལག

Endocytosis

ཕ་ཕུང་ནང་འདྲྐྱེན། (ཕ་ཕུང་ཞིག་གིས་ལུས་གཟུགས་ཆུང་བ་
བཏུམ་པར་བྐྱེད་ཚུལ། )

Endoderm

ནང་ཤུན།

Endogenous
reward/reinforcement system

ལན་སྐྱེས་བདྐྱེ་ཉམས།

Endolymph

ནང་གནས་ཆུ་སྐྱེར།

Endomysium

ཤ་གིམས་ནང་སི།

Endoplasmic reticulum

གཤྐྱེར་ནང་དྲ་ཚོགས།

Endoskeleton

ནང་སྒྲྟོམ།

Endosperm

ནང་སི། (ས་བྟོན་གི་ནང་རྟོལ་དུ་ཡྟོད་པའི་སི་རྫས་ཤིག་སྐྱེ་
སྦྲུམ་གནས་ཀི་སྐྱེ་འཕྐྱེལ་ལ་ཁ་ལག་མཁྟོ་སྟོད་བྐྱེད། )

Endospore

སྦུག་སྟོན།

Endosymbionts

ནང་གནས་མཉམ་གྟོགས་པ།
ནང་འགྟོགས་རྣམ་གཞག (ཉིང་བལ་ཕ་ཕུང་ཞིག་གིས་ཉིང་

Endosymbiotic theory

བལ་ཕ་ཕུང་གཞན་ཞིག་ཟས་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་ཉིང་ལན་ཕ་
ཕུང་གྲུབ་པར་བཤད་པའི་རྣམ་གཞག )

Endothelium

ནང་རྩི།

Endotherm

ནད་དྲྟོད་ཅན།

Endothermic reaction

ནུས་ལྐྱེན་རྫས་སྟོར། (ནུས་པ་ལྐྱེན་པའི་རྫས་སྟོར། )

Endothermy

ནང་དྲྟོད་རང་བཞིན། (ནང་གི་ལུས་དྲྟོད་ལ་བརྐྱེན་ནས་རང་
གི་ལུས་ཀི་དྲྟོད་ཚད་སངས་འཛིན་བྐྱེད་པའི་རང་བཞིན། )

Energy

ནུས་པ།

energy level

ནུས་རིམ།

Energy of being

ངྟོ་བྟོའ ་ི ནུས་པ།

energy state

ནུས་བབ།

Engine

འཕྲུལ་འཁྟོར།

Engineer

བཟྟོ་རིག་འཆར་འགྟོད་པ།

Engineering

བཟྟོ་རིག

Eniwetok Atoll

བྱུར་གིང་ཨྐྱེ་ནི་ཝི་ཊག

Ennervation

རྩ་བཀྟོག རྩ་དབྱུང་།

Enolase

ཨྐྱེ་ནྟོ་སིན་རྫས།

Enquiry

དྲི་རྩད།

Entanglement

འཛིངས་འཁིལ།

Enteric

རྒྱུ་མའི།

Entorhinal cortex (EC)

ནང་སྣའི་ཀླད་ཤུན།

Entropy

འཁྲུག་ཚད།

environmental philosopher

ཁྟོར་ཡུག་ལ་གྲུབ་སྨྲ་བ།

Environmental stressor

ཁྟོར་ཡུག་གི་གནྟོན་རྐྱེན།

Enzymatic reactions

སིན་རྫས་རྫས་འགྱུར།

Enzyme

སིན་རྫས།

Eoarchean period

ཨར་བསྐལ་ཐྟོག་མའི་དུས་རབས།

Eocene

ས་བའི་དུས་སྐབས།

eon

བསྐལ་ཆྐྱེན།

Eosinophil

དམར་ལྐྱེན།

Epidemic

ནད་ཡམས།

epidemic disease

ནད་ཡམས། རིམས་ནད།

Epidemiologist

ནད་ཡམས་རིག་པ་བ།

Epidemiology

ནད་ཡམས་རིག་པ།

Epidermis

ཕི་པགས།

Epididymis

སྟོང་ཟུར།

Epigenetic changes

རིགས་རྫས་འདའ་འགྱུར།

Epigenetics

རིགས་རྫས་འདས་རིག

Epiglottis

ཨྟོལ་ཁྐྱེབས།

Epilebtic seizure

བརྒྱལ་གཟྐྱེར་འདར་རྐྱེངས།

Epilepsy

བརྒྱལ་གཟྐྱེར།

Epimysium

ཤ་སྒྲིམ་ཕི་སི།

Epinephrine

ཨྐྱེ་པི་ནྐྱེབ་རིན།
རླུང་ཤིང་། (ས་འྟོག་ཏུ་རྩ་བ་མྐྱེད་པར་རྩི་ཤིང་གཞན་ལ་བརྐྱེན་

Epiphyte

ནས་སྐྱེས་པའི་རྩི་ཤིང་། ཟས་བཅུད་དང་བརླན་གཤྐྱེར་ས་ལ་
བརྐྱེན་མི་དགྟོས་པར་རླུང་ཁམས་ལ་སྟོགས་པ་ནས་ལྐྱེན་པའི་
རྩི་ཤིང་། )

Episodic memory

བྱུང་བའི་དྲན་པ།

Epistasis

གཞན་གིབ། (རིགས་རྫས་ཤིག་གིས་རིགས་རྫས་གཞན་ཞིག་
གི་རྣམ་འགྱུར་ཐྟོན་དུ་མི་འཇུག་པར་སྒྲིབ་པ། )

Epistatic gene

གིབ་བྐྱེད་རིགས་རྫས།

Epithelial membrane

ཤུན་སི།

Epithelial tissue

ཤུན་རྩི་ཕུང་གྲུབ།

Epithelium

ཤུན་རྩི།

epoch

དུས་སྐབས།

epoxy

པྟོག་ཚི། (ཨི་པྟོག་འབར་ཚི།)

Equable

སྟོམས་རུང།

Equal and opposite

མཉམ་ལ་ལྟོག་པ།

Equally Likely Events

སིད་མཉམ་བྱུང་བ།

Equation

མཉམ་རྩིས།

Equator

དཀིལ་ཐིག

Equatorial regions

དཀིལ་ཐིག་ས་ཁུལ།

Equilibrium

ཆ་མཉམ།

Equilibrium potential

ཆ་མཉམ་ནུས་པ།

Equilibrium rule

ཆ་མཉམ་སྒྲིག་གཞི།

Equivalence

མཉམ་ཐང་།

era

བསྐལ་པ།

Ergosterol

ཧམ་ཞག

Errors of commission

ལག་སྟོན།

Errors of omission

ཆད་སྟོན།

Erythrocyte

དམར་ཕུང།

Escape velocity

ཐར་ནུས་མྱུར་ཚད།

Esophagus

མིད་པ།

Essential nutrient

ངྐྱེས་མཁྟོའ ་ི བཅུད་རྫས། མཁྟོ་བཅུད།

Estradiol

ཨྐྱེ་སི་ཊ་ཌྟོལ་རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Estrogen

མྟོའ ་ི རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Estuary

ཆུ་མཚོ་འདྲྐྱེས་ཁུལ།

Ether

ཨི་ཐར།

Ethology

གཤིས་སྟོད་རིག་པ། (འབྐྱེལ་ཡྟོད་རང་བྱུང་ཁྟོར་ཡུག་ལ་
གནས་པའི་སྐྱེམས་ཅན་གི་གཤིས་སྟོད་བརག་པའི་རིག་པ། )

Euclidean geometry

ཡུག་ལི་དབིབས་རྩིས།

Eugenics

རྒྱུད་འདྐྱེམས་རིག་པ།

Eugenics movement

མི་རིགས་འདྐྱེམས་གསྐྱེས་ལས་འགུལ།

Euglena

མིག་བཟང། ཡུག་ལིན།

Eukaryota

ཉིང་ལན་སྐྱེ་དངྟོས།

Eukaryotic

ཉིང་ལན་སྟོག་ཆགས།

Eukaryotic cell

ཉིང་ལན་ཕ་ཕུང་།

European Council for Nuclear
Research

ཡྟོ་རྟོབ་ལྐྱེ་རྡུལ་ཉམས་ཞིབ་ལན་ཁང་།

European Space Agency

ཡྟོ་རྟོབ་མཁའ་དབིངས་ཞིབ་དཔྱྟོད་ལན་ཁང་།

Eusocial species

གལ་ལྐྱེགས་སི་ཚོགས་ཉྐྱེ་རིགས།

Euthanasia

སྟོག་རྒྱུན་གཅྟོད་པ།

Evaluate

རིན་ཐང་འཇལ་བ།

evaluation

ཐང་འཇལ། རིན་ཐང་འཇལ་བ།

Evaluative response

རིན་འཇལ་ཡ་ལན།

Evangelism

ཡྐྱེ་ཤུ་ཁབ་སྐྱེལ་རིང་ལུགས།

Evaporation

རླངས་འགྱུར།

Event

བྱུང་བ།

Event Horizon

བྱུང་བའི་མུ་མཚམས།

Event-related optical signal (EROS)

བྱུང་འབྐྱེལ་འྟོད་བརྡ།

Evergreen

གཏན་ལྗང། (ནམ་དུས་དབྐྱེ་བ་མྐྱེད་པར་དུས་གཏན་དུ་ལྗང་
ཁུར་གནས་པའི་རྩི་ཤིང་། )

Evergreen plant

གཏན་ལྗང་རྩི་ཤིང་།

Evidence

དཔང་རགས།

Evocative memories

སྟོང་བྐྱེད་དྲན་པ།

Evolution

འཕྐྱེལ་འགྱུར།

Evolutionary taxonomist

འཕྐྱེལ་འགྱུར་དབྐྱེ་བསྡུ་བ།

Evolutionary taxonomy

འཕྐྱེལ་འགྱུར་དབྐྱེ་བསྡུ་རིག་པ།

Evolutionary Track

འཕྐྱེལ་འགྱུར་བགྟོད་ལམ།

Evolutionist

འཕྐྱེལ་འགྱུར་སྨྲ་བ།

Exact copies

འདྲ་བཤུས་ངྟོ་མ།

Exafference

ཕི་སྐུལ་ནང་རྒྱུ།

examination

བརག་པ། ཡིག་རྒྱུགས།

Exaptation

སབས་འགྱུར།
བརྐྱེ་ལྐྱེན་ས་ཚུགས། (རྫས་བཅུད་ལ་སྟོགས་པ་སྐྱེ་དངྟོས་ནས་

Exchange pool

ཐྟོན་ཏྐྱེ་བརྐྱེ་ལྐྱེན་བྐྱེད་སའི་ས་ཚུགས་ལ་བུ་ཡིན་པས་ན་བརྐྱེ་
ལྐྱེན་ས་ཚུགས་ཟྐྱེར། )

Exchange pump

བརྐྱེ་སྒྱུར་ཕུ་མདའ།

Excitation

ངར་སད།

Excitatory postsynaptic potential
(EPSP)

མཐུད་མཚམས་རྐྱེས་ཀི་སྐུལ་བྐྱེད་སྟོབས་ཚད།

Excitatory synapse

ངར་སྟོང་མཐུད་མཚམས།

Excitatory transmitter

སྐུལ་བྐྱེད་འཕིན་པ།

Excited electron

ནུས་འབར་གྟོག་རྡུལ།

Excretion

སིགས་དྟོར། སིགས་མ།

Excretory system

སིགས་འདྟོར་མ་ལག དྲི་འདྟོར་མ་ལག

Executive Control Network

འཛིན་སྟོང་སངས་འཛིན་དྲ་ཚོགས།

Exemplar

དཔྐྱེར་འྟོས།

Exert force

ཤུགས་རྒྱག་པ།

Exhaustive Events

བྱུང་བ་ཀུན་འདུས།

Exocrine gland

ཕི་རྐྱེན་རྐྱེན་བུ།

Exocytosis

ཕ་ཕུང་ཕི་འདྲྐྱེན།

Exogenous

ཕི་སྐྱེད།

Endogenous

ནང་སྐྱེད།

Exoskeleton

ཕི་སྒྲྟོམ།

Exothermic reaction

ནུས་སྟོད་རྫས་སྟོར། (ནུས་པ་ཕི་རྟོལ་དུ་སྟོད་པའི་རྫས་སྟོར། )

Exotic species

བྐྱེས་འཁྟོད་ཉྐྱེ་རིགས། (འགྟོ་བ་མིའི་བྐྱེད་ལས་སྟོགས་ལ་
བརྐྱེན་ནས་གནས་གཞན་དུ་བཀྟོད་པའི་ཉྐྱེ་རིགས། )

Expansion

རྒྱ་བསྐྱེད།

Expansion Factor

རྒྱ་སྐྱེད་རྐྱེན་གངས།

Expansion joint

ནར་ཚིགས།

Experience

ཉམས་མྟོང། མྟོང་བ།

Experiment

བརག་དཔྱད།

Experimental biologist

སྐྱེ་དངྟོས་ཚོད་ལ་བ། (སྐྱེ་དངྟོས་བརག་དཔྱད་པ།)

Experimental design

བརག་དཔྱད་འཆར་བཀྟོད།

Experimental physics

བརག་དཔྱད་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Experimental treatment

ཚོད་ལའི་གསྟོ་ཐབས།

Explanan

རྣམ་པར་འཆད་བྐྱེད།

Explanandum

རྣམ་པར་བཤད་བ།

explanation

གསྐྱེད་བཀྟོལ། རྣམ་བཤད།

Explicit memory

མངྟོན་གསལ་དྲན་པ།

Implicit memory

མངྟོན་མྐྱེད་དྲན་པ།

Explode

ཕི་འཐྟོར།

exploration

འཚོལ་ཞིབ།

Exponential

སྟོབས་འགྱུར།

Exponential growth

སྟོབས་འགྱུར་སྐྱེད་འཕྐྱེལ།

Logistic growth

མཐུན་འགྱུར་སྐྱེད་འཕྐྱེལ།

exposure

ཕྟོག་ཚད། འཕད་ཚད།

Exposure and response prevention རྐྱེན་འདྲིས་ལན་འགྟོག
(ERP)
Exposure therapy

རྐྱེན་འདྲིས་གསྟོ་ཐབས།

Extensor

རྟོང་བྐྱེད་ཤ་སྒྲིམ།

External agent

ཕི་རྐྱེན།

External force

ཕི་ཤུགས།

External infectious agent

ཕི་རྐྱེན་འགྟོས་ཉྐྱེན་ཅན།

Exteroception

ཕི་ཚོར།

Extinction

རྩ་སྟོང་།

Extracellular gradients

ཕ་ཕུང་ཕི་འཁྟོད་གཟར་ཆ།

Extracellular matrix

ཕུང་ཕི་དྲ་ཁུང་།

Extraction

ཕིར་འདྟོན།

Extraocular muscle

མིག་མཐའི་ཤ་སྒྲིམ།
ཚུབ་དགའ། (ཁྟོར་ཡུག་ཚུབ་མྟོའ ་ི ཁྟོད་དུ་འཚོ་གནས་བྐྱེད་

Extremophile

ཐུབ་པའི་སྐྱེ་དངྟོས་ཏྐྱེ་ཁྟོར་ཡུག་ཚུབ་མྟོ་ལ་དགའ་བའི་སྐྱེ་
དངྟོས། )

Extrinsic

ཕིའི།

Eyepiece

ལ་ཤྐྱེལ།

Facial Action Coding System (FACS) གདྟོང་ཉམས་བརྡ་སྒྲིག་མ་ལག
Facial Nerve

གདྟོང་གི་དབང་རྩ།

Facial Nucleus

གདྟོང་གི་རྩ་ཚོམ།

Facilitated Diffusion

མཐུན་སྟོར་ཁབ་འགྐྱེད།

Factor

རྐྱེན།

FADH2

ཨྐྱེཕ་ཨྐྱེ་ཌི་ཨྐྱེཆ་ ༢

Fahrenheit

ཧྥ་རིན་ཧྐྱེ་ཋི། ཧྥ་རན་དྲྟོད་ཚད།

Failure to retrieve

དྲན་གསྟོ་ཉམས་པ།

Fallacious Inference

རྐྱེས་དཔག་སྟོན་ཅན།

Fallacy

སྟོན།

Fallibility

འཁྲུལ་རུང་བའི་རང་བཞིན།

Fallopian tubes

ཁམས་དམར་འདྲྐྱེན་སྦུག

False memory

འཁྲུལ་དྲན།

Family

ཁིམ་ཚང་།

Faraday’s law

ཧྥ་ར་ཌྐྱེ་ཡི་གཏན་ཁིམས།

farsighted

རིང་མཐྟོང་། རྒྱང་མཐྟོང་།

Fascicle

ཆུན་པྟོ།

Fat of subcutis

འྟོག་པགས་ཀི་ཚིལ།

Fatigue

ངལ་དུབ།

Fatty acid

ཚིལ་ལན་སྐྱུར།

Favourable Event

མཐུན་པའི་བྱུང་བ།

Fear conditioning

འཇིགས་འདྲིས།

Fear-potentiated startle (FPS)

འཇིགས་བསངས་འདྲྟོག་འགྟོ

Feature

རྣམ་པ།

Feature integration theory

ཁད་ཆྟོས་ཕྟོགས་སྡུད་རྣམ་གཞག

feces

ཕི་ས། དྲི་ཆྐྱེན།

Feedback

ལྟོག་གསྟོ། རྒྱབ་གཏྟོང་།

Feedback control

ལྟོག་གསྟོ་ཚོད་འཛིན།

Feedback system

ལྟོག་གསྟོ་མ་ལག

feedforward

མདུན་གསྟོ།

Feedforward control

མདུན་གསྟོ་སངས་འཛིན།

Feedforward regulation

མདུན་གསྟོ་བཀྟོད་སྒྲིག

Feedforward systems

མདུན་གསྟོ་མ་ལག

Feminism

མྟོ་ཆྟོས་རིང་ལུགས།

Feminist

མྟོ་ཆྟོས་སྨྲ་བ།

Fermat’s principle of least time

ཧྥར་མའི་དུས་ཐུང་རྩ་འཛིན།

fermentation

ཕབས་སྟོར། སྐྱུར་བསལ།

Fermions

ཧྥྐྱེར་མིའི་རྡུལ།

Fertilization

ས་བྟོན་འདྲྐྱེས་སྟོར།

Fertilized egg

ཁམས་འདུས་ས་བྟོན།

Fetal alcohol syndrome (FAS)

མངལ་གནས་ཆང་ཉྐྱེས། མངལ་གནས་ཆང་མནར་རགས་
འདུས།

Fetus

སྦྲུམ་སིང་། (མངལ་གནས།)

Feynman Diagram

ཕ་ཡིན་མྐྱེན་དཔྐྱེ་རིས།

Fiber

རྩིད་སྐུད། ཁད་སྤུ།

Fibre

རྩ་རྒྱུས། ཐག་རན། ཉག་མ།

Fibrin

ཁད་སྤུ།

Fibrin (la)

ཕིབ་རིན་སི།

Fibrinogen (l)

ཁག་ཚི་གྲུབ་རྫས། ཁད་སྤུ་གྲུབ་རྫས།

fibrous root

རྒྱུས་པ་ཅན་གི་རྩ་བ།

Fictitious force

རྫུ་ཤུགས།

field induction

ར་བ་སྐུལ་སྐྲུན། ར་བ་ཁབ་འགྐྱེད།

Field lines

ར་ཐིག

Fife

འཕྐྱེད་གིང་།

Fight or flight response

འཐབ་བྟོས་གང་རུང་གི་ཡ་ལན།

Figure skater

གངས་འབི་འཁག་ཤུད་པ། རྐང་འབི་འཁག་ཤུད་པ། འབི་ཤུད་
པ།

Filament

སྟོང་སྐུད།

Filaments

ཉག་ཕན།

Filling-in phenomenon

ཁ་སྐྟོང་བ་གཞག

film

སབ་ཤྟོག སིས་མ། སིན་ཤྟོག

filter feeder

འཚག་གཟན་པ། (ཟ་མ་འཚག་རྒྱབ་སྐྱེ་ཟ་མཁན་གི་སྐྱེམས་
ཅན།)

Finch

བག་བྐྱེའུ།

Fine-tuning

གསལ་ཁ་འདྟོན་པ།

Finite planet

ཚད་ཅན་གྟོ་ལ།

fire hose

མྐྱེ་གསྟོད་ཆུ་སྦུག

fisheye lens

ཉ་མིག་དྭངས་ཤྐྱེལ།

Fist

མུར་མཛོག

Fitness

འཚོ་འཕྟོད།

Fitting

རན་འཚམས།

Fixation

སྒྱུར་བཀྟོལ།

Fixation point

དམིགས་གནས། ལིར་ས།

Fixational eye

ལིར་མིག

flagellate

རྔ་འགྟོ།

Flagellum

འབྐྱེང་རྔ། (འབྐྱེང་ཐག་དང་འདྲ་བའི་རྔ་མ་ཡིན་པས་ན།)

flagship species

ཚབ་མཚོན་ཉྐྱེ་རིགས། དར་གྲུ་ལ་བུའི་ཉྐྱེ་རིགས།

Flange

འབུར་ཁ།

Flashbulb memory

དྲན་གསལ།

Flat geometry

ལྐྱེབ་རྩིས།

Flavor

རྟོ།

Flexibility

མཉྐྱེན་ཆ།

Flexor

སྐུམ་བྐྱེད་ཤ་སྒྲིམ། སྐུམ་ཤ

Flexor reflex

བཀུམ་ཤའི་ལྟོག་འགུལ།

Floating platform

འཕྟོ་སྐྱེགས།

Flow Chart

རྒྱུན་རིམ་ཐིག་རིས།

Flow Diagram

རྒྱུན་རིམ་དཔྐྱེ་རིས།

Fluctose

ཕུར་མངར།

Fluent aphasia

ཁ་བདྐྱེ་སྨྲ་འཆྟོལ།

Fluid

རྒྱུག་གཟུགས།

Fluid mosaic model

གཤྐྱེར་དང་ཁ་བྟོ་འདྲ་པའི་དཔྐྱེ་ཚད།

fluoresce

འཚེར་བ།

Fluorescence

ཐད་འཚེར།

Fluorescent microscopes

ཐད་འཚེར་ཆྐྱེ་ཤྐྱེལ། ཐད་འཚེར་ཕ་མཐྟོང་ཆྐྱེ་ཤྐྱེལ།

Fluorescing element

འཚེར་རྫས།

Fluorodeoxyglucose

ཕུ་ལྟོ་རྟོ་ཌི་ཨྟོག་སི་གུ་ལུ་མངར་རྫས།

Flying squirrel

བ་མ་བི། འཕུར་ནུས་ནགས་བི།

Flypaper

སང་ཤྟོག

Flywheel

འཕུར་འཁྟོར།

FM

ཟྟོས་སྒྲིག

fMRI

བྐྱེད་ལས་སྡུད་དཔར།

focal length

འདུ་གནས་རིང་ཚད།

focal plane

འདུ་ངྟོས།

focal point

འདུ་ཚེག

Foghorn

སྨུག་དུང་།

Folate

ཕྟོ་ལྐྱེ་ཊི།

follicle-stimulating hormone (FSH)

ལྒང་ཕ་སྐུལ་བའི་རྐྱེན་རྫས།

Food chain

ཟས་ཕྐྱེང།
ཟས་སྲུང་འགྐྱེད་སྟོ། (འགྐྱེད་འཕྟོ་ཕྟོག་ཏུ་བཅུག་ལ་བརྐྱེན་

food irradiation

ནས་ནས་ཟས་སྲུང་བ་སྐྱེ་ཟས་རྒྱུན་རིང་ལ་འཕྟོ་བརླག་ཏུ་འགྟོ་
རུ་མི་འཇུག་པ།)

Food pyramid

ཟས་ཕུང་གནས་རིམ།

Food web

ཟས་དྲ།

Force carrier

ཤུགས་ཐྐྱེག་རྡུལ།

force field

ཤུགས་ར།

Force multiplier

ཤུགས་ལབ་སྐྱེལ་བྐྱེད།

Force of impact

བརྡབ་ཤུགས།

Force pair

ཤུགས་ཟུང་། ཤུགས་ཆ་གཅིག

Forced vibration

སྐུལ་འདར།

Forebrain

མདུན་ཀླད།

Foreign agents

རྒྱུས་མྐྱེད་ཕི་རྐྱེན།

Forklift

འདྐྱེགས་ཚེབ།

Formula

སི་འགྟོས།

Fornix

གཞུ་དབིབས་རྩ་རྒྱུས།

Fosbury flop

འཕྟོ་སི་བྷ་རི་རྒྱབ་མཆྟོང་།

Fossil

འགྱུར་རྡྟོ།

Fossil fuel

འགྱུར་རྡྟོའ ་ི བུད་རྫས།
༡ འགྱུར་རྡྟོ་བྱུང་རབས། ༢ འགྱུར་རྡྟོའ ་ི ཟིན་ཐྟོ། (༡ འགྱུར་རྡྟོ་

Fossil record

རུ་ཡྟོད་པའི་སྐྱེ་ལན་སྟོགས་ཀི་ལྟོ་རྒྱུས་བྱུང་རབས། ༢ འགྱུར་
རྡྟོའ ་ི ནང་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཡིག་ཚགས་སུ་བཀྟོད་པའི་
ཟིན་ཐྟོ། )

Fossil-fuel-fired power plant

འགྱུར་རྡྟོའ ་ི བུད་རྫས་བསྐྱེག་པའི་གྟོག་ཁང།

foundation species

གཞི་རྐྱེན་ཉྐྱེ་རིགས། རང་གཞི་ལ་བུའི་ཉྐྱེ་རིགས།

Four Forces

ཤུགས་བཞི།

four-cycle internal combustion
gasoline engine

རྒྱུན་འཁྟོར་བཞི་མའི་རྡྟོ་སྣུམ་ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁྟོར།

Four-dimensional space

ཕྟོགས་ཆ་བཞི་ལན་མཁའ་དབིངས།

Fourier analysis

ཧྥྟོ་རི་ཡྐྱེར་གི་བརག་པ།

Fourth root

བཞི་སྒྱུར་རྩ་བ།

Fovea

དྟོང་ཆུང་།

fractal antenna

ཆ་སྐྱེད་གནམ་སྐུད།

Fractal shape

གྲུམ་དབིབས།

Fraction

གངས་ཆ། ཆ་ཤས།

Fraction of a second

སྐར་ཆའི་དུམ་བུ།

Fractose

ཕུ་རུ་མངར་རྫས།

frame dragging

སྒྲྟོམ་གཞི་འཐྐྱེན་འགུལ།

Frame of reference

ལྟོས་གཞི།

Frameshift mutation

ངྐྱེས་མྐྱེད་སྒྲྟོམ་འགྱུར། (ཐྟོག་མའི་སྒྲྟོམ་གཞི་ལ་རིང་ཐུང་
སྟོགས་ངྐྱེས་མྐྱེད་དུ་འགྱུར་བ་འགྟོ་བ། )

Fraunhofer lines

ཧྥ་རུན་ཧྟོ་ཧྥིར་ཐིག

Free nerve endings

རྩ་སྣྐྱེ་རང་ག་བ། རྩ་སྣྐྱེ་རང་དབང་བ།

Freefall

རང་ལྷུང།

Freewheeling

རང་དབང་དུ་འཁྟོར་བགྟོད།

Freeze-dried

འཁགས་སྐམ་ཐྐྱེབས་པ། (འཁགས་བསྐམས།)

Freezing point

འཁགས་ཚད།

Freight car

དྟོས་འཁྟོར།

French horn

ཧྥ་རན་སིའི་རག་དུང་།

Frequency

ཟྟོས་ཕྟོད།

frequency band

ཟྟོས་ཕྟོད་དུམ་ཚན།

frequency bands of brainwaves

ཀླད་རླབས་ཀི་ཟྟོས་ཕྟོད་དུམ་ཚན།

Frequency Distribution

ཟྟོས་ཕྟོད་ཁབ་ཚུལ།

Frequency Distribution Table

ཟྟོས་ཕྟོད་ཁབ་ཚུལ་རྐྱེའུ་མིག

Frequency interpretation

ཟྟོས་ཕྟོད་དྟོན་འགྐྱེལ།

Frequency modulation

ཟྟོས་ཕྟོད་སྒྲིག་སྟོར།

frequency ranges

ཟྟོས་ཕྟོད་ཚད་རིམ།

Freshwater biome

ཆུ་གཙང་འཚོ་ཁམས། ཆུ་གཙང་འཚོ་སྐྱེ།

Freudian

ཕི་རྟོ་ཡི་ཌི་སྨྲ་བ།

Friction

བརྡར་ཤུགས།

fringe

ཁ་ཚར།

Frontal lobe

མདུན་ཤལ། མདུན་འདབ།

Frontoinsular cortex

མདུན་མའི་གིང་ཤུན།

Frontoparietal executive network

ཐྟོད་མདུན་འཛིན་སྟོང་དྲ་རྒྱ།

Frozen time problem

དུས་བཀག་དཀའ་གནད།

Fructose

ཕུ་རུ་མངར་རྫས།

Fruitflies

རྩི་ཏྟོག་བུང་བ། རྩི་སང་།

Fuel

བུད་རྫས།

Fuel cell

བུད་རྫས་གྟོག་སན།

Fuel economy

བུད་རྫས་བསི་ཚགས།

Fulcrum

འགྟོགས་རྐྱེན།

Fumarate

ཕུ་མ་སྐྱུར་ཚྭ། ཕུམ་ཚྭ།

Fumaric acid

ཕུམ་སྐྱུར།

Function

བྐྱེད་ལས། ལྟོས་གངས།

Functional brain imaging

ཀླད་ལས་གྟོག་པར།

functional connectivity

བྐྱེད་ལས་འབྐྱེལ་མཐུད།

Functional group

ལས་སྐྱེ་རུ་ཚོགས།

Functional magnetic resonance
imaging (fMRI)

བྐྱེད་ལས་ཁབ་ལྐྱེན་མཉམ་འདར་དཔར་ལྐྱེན།

Functional Neuroanatomy

དབང་རྩ་བྐྱེད་ལས་ཕུག་གནས་རིག་པ།

Functional system

ལས་ཞུགས་མ་ལག

Functional unit

བྐྱེད་ལས་རྩྟོམ་གཞི། ལས་འཁུར་རྩྟོམ་གཞི།

Fundamental bosons

སྟོ་སྟོན་གཞི་རྡུལ།

Fundamental fermions

ཧྥར་མི་གཞི་རྡུལ།

Fundamental frequency

གཞི་རྩའི་ཟྟོས་ཕྟོད།

Fundamental interaction

གཞི་རྩའི་འཐབ་སྐྱེལ། (གཞི་རྩའི་འཐབ་སྟོར།)

Fundamental particle

གཞི་རྡུལ།

Fundamental unit

གཞི་རྩའི་བརྩི་གཞི།

Fungi

ཧམ་སྤུ། ཧམ་ཤ

fuse

ཞུན་སྐུད།

Fusiform Face Area (FFA)

འཕང་གཟུགས་གདྟོང་གཞི།

Fusiform gyrus

འཕང་དབིབས་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

Futurist

འབྱུང་འགྱུར་སྨྲ་བ། འབྱུང་འགྱུར་ལྐྱེགས་སྨྲ་བ།

G-protein coupled receptors

རི་སི་རྫས་ལན་པའི་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

G1-phase

སྐྱེད་ངྟོ་ ༡

G2-phase

སྐྱེད་ངྟོ་ ༢

GABA (gamma-aminobutyric acid)

ས་ས།

gadolinium

རྩ་རྫས་གད་དྟོ་ལི་ནི་ཡམ།

Galactic disk

དགུ་ཚིགས་སྐྱེར་མ།

Galactose

གྐྱེ་ལྐྱེག་མངར་རྫས།

Galapagos islands

གིང་ཕན་ག་ལ་ཕཱ་གྟོ།

Galaxy

དགུ་ཚིགས།

Gall bladder

མཁིས་སྣྟོད།

Galvanometer

གལ་ཝི་ནྟོ་འཇལ་ཆས། གྟོག་འཇལ་ཆས།

Gamete

ཁམས་རྡུལ།

Gametocyte

ཁམས་ཀི་ཕ་ཕུང།

Gametogenesis

ཁམས་རྡུལ་སྐྱེ་རིམ། (ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ཀི་ཕ་ཕུང་
སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། )

Gametophyte

རྩི་ཤིང་ཁམས་རྡུལ་ཆགས་རིམ།

Gamma photon

ག་མ་འྟོད་རྡུལ།

Gamma rays

ག་མ་འཕྟོ་ཟྐྱེར།

Gamma-amino-butyric acid (GABA) ག་མ་ཨྐྱེ་མི་ནྟོ་བྷུ་ཊི་རིག་སྐྱུར་རྫས། (ག་བྷ།)
Ganglion

རྩ་འདུས།

Gas

རླངས་གཟུགས།

Gas chamber

རླངས་སམ།

gas discharge tube

རླངས་འདྟོན་སྦུ་གུ

Gaseous cloud

རླངས་སིན།

Gasoline

རླངས་སྣུམ།

Gastric gland

ཕྟོ་བའི་རྐྱེན་བུ།

Gastrointestinal (GI) tract

ལྟོ་རྒྱུ་སྦུག་ལམ།

Gastrula

གྟོད་སྦྲུམ།

Gastrulation

གྟོད་སྦྲུམ་འགྲུབ་རིམ།

Gate control theory

འཇུག་སྟོ་སངས་འཛིན་རྣམ་གཞག

gauge pressure

ཆས་འཇལ་གནྟོན་ཤུགས། (ཡྟོ་ཆས་ཀིས་འཇལ་བའི་གནྟོན་
ཤུགས།)

Gear

སྟོ་འཁྟོར།

Geiger counter

གྐྱེ་གར་བརྩི་ཆས།

Gel

རྩི།

Gelation

ཕིག་འགྱུར།

Gene

རིགས་རྫས།

Gene cloning

རིགས་རྫས་ངྟོ་བཤུ།

Gene diagnosis

རིགས་རྫས་ཀི་བརག་ཐབས།

Gene expression

རིགས་རྫས་མངྟོན་རྣམ།

Gene flow

རིགས་རྫས་ཀི་རྒྱུ་བ།

Gene mapping

རིགས་རྫས་ཁ་ཕབ།

Gene pool

རིགས་རྫས་ཚོ་བ།

Gene theory

རིགས་རྫས་རྣམ་གཞག

Gene therapy

རིགས་རྫས་གསྟོ་ཐབས།

Gene transfer

རིགས་རྫས་གནས་སྟོ།

General anesthesia

ཡྟོངས་སིད།

General Form

སི་རྣམ།

General intelligence

གཞི་རྩའི་རྣམ་དཔྱྟོད། གཞི་རྩའི་བྟོ་གྟོས།

General law

སི་ཁིམས།

General theory of relativity

སི་ཁབ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག

General-purpose problem-solver

སི་གྟོ་འཕྐྱེར་ཞིང་དཀའ་རྙྟོག་སྐྱེལ་བྐྱེད།

Generalisation

སི་སྒྲྐྱེ།

Generalised Equation

སི་བསྒྲྐྱེས་མཉམ་བ།

Generalized epilepsy

ཁབ་མཆྐྱེད་བརྒྱལ་གཟྐྱེར།

Generating plant

གྟོག་སྐྱེད་བཟྟོ་གྲྭ

Generation

རབས།

Generator

སྐྱེད་ཆས། སྐྲུན་ཆས།

generator effect

སྐྲུན་ཆས་ནུས་སྣང་།

Genetic code

རིགས་རྫས་གསང་བརྡ།

Genetic disease

རིགས་རྫས་འཁྲུག་ནད།

Genetic disorder

རིགས་རྫས་འཁྲུག་སྟོན།

Genetic drift

རིགས་རྫས་འཕྟོ་བགྟོད།

Genetic engineering

རིགས་རྫས་སྒྱུར་སྒྲིག

Genetic fingerprint

རིགས་རྫས་མཛུབ་ཐྐྱེལ།

Genetic predisposition

རིགས་རྫས་བག་ཆགས།

Genetic screening

རིགས་རྫས་བཤྐྱེར་ཚགས།

Genetic shuffling

རིགས་རྫས་བསར་དཀྲུག

Genetic trait

རིགས་རྫས་ཀི་ཁད་རྣམ།

Genetic transfer

རིགས་རྫས་གནས་སྟོ།

Genetically engineered food

རིགས་རྫས་བཅྟོས་སྒྱུར་གི་བཟའ་ཆས། རིགས་རྫས་བཅྟོས་
སྒྱུར་བཟའ་བཅའ།

Geneticist

རིགས་རྫས་རིག་པ་བ།

Genetics

རིགས་རྫས་རིག་པ།

Genital

འདྟོམས་ཀི།

Genital herpes

མཚན་འབྲུམ།

Genital warts

མཚན་མཛེར།

Genomes
Genotype

ལྗིད་ནྟོམ། (རིགས་རྫས་དང་ཚེ་གཟུགས་དངྟོས་རྫས་ཀི་ཁྟོན་
བསྟོམས།)
རིགས་རྫས་གྲུབ་ཆ།

Genu

ས་སྤུས།

Genus

རྒྱུད།

geocentric model

འཛམ་གིང་དབུས་གནས་དཔྐྱེ་གཞི།

Geocentric system

འཛམ་གིང་དབུས་གནས་ཀི་ལམ་ལུགས།

Geodesic line

གྟོ་ཐིག

Geologic time scale

ས་ཁམས་དུས་ཚད།

Geology

ས་གཤིས་རིག་པ།

Geoshpere

ས་ཁམས།

Geothermal energy

ས་ཚན་ནུས་པ།

Germ

ཕ་སིན།

Germ cell

ས་བྟོན་ཕ་ཕུང།

Germ theory

ཕ་སིན་རྣམ་གཞག

germanium

རྩ་རྫས་ཇར་མྐྱེ་ནི་ཡམ།

Germinal neuroepithelium cells

དབང་རྩ་སྦུ་གུའི་ས་བྟོན་ཕ་ཕུང་།

Germination

མྱུ་གུ་འབུས་པ།

Germline DNA

སྟོན་ཐིག ཌི་ཨན་ཨྐྱེ།

Germline mutation

སྟོན་ཐིག་འགྱུར་ལྟོག

Geyser

གནམ་འཐྟོར་ཆུ་ཚན།

GI Bill

རི་ཨཻ་ཁིམས་འཆར། (གཞུང་གནང་ཁིམས་འཆར་།)

Giant Molecular Cloud

འདུས་རྡུལ་སིན་ཆྐྱེན།

Giants

སྐར་ཆྐྱེན།

Giardiasis

ར་ཌི་གཉན་ཚད།

Gibbous moon

ནྟོག་ཟ་བ།

Gills

ཉ་སྟོགས།

Gizzard

ཕི་ཁུག (བ་ལ་ཕྟོ་བ་གཉིས་ཡྟོད་པའི་ནང་གི་ཕི་མ། )

Gland

རྐྱེན་བུ།

Glaucoma

ནང་འགིབ།

Glial cell

འབར་སི་ཕ་ཕུང་།

Gliding cart

ལིང་འཁྟོར།

Gliomas

སིན་སི་རྩ་སྐྲན།

Global warming

གྟོ་ལ་ཚ་འགྱུར།

Globin protein

ཟླུམ་སི།

Globular cluster

ཟླུམ་ཚོམ།

Globus pallidus

ཟླུམ་ས།

Glossopharyngeal nerve

ལྕྐྱེ་མགིན་དབང་རྩ།

Glucocorticoid receptor (GR)

གུ་ལུ་ཁྟོ་ཁྟོར་ཊི་ཁྟོ་ཡི་ཌི་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Glucose

གུལ་མངར། གུ་ལུ་མངར་རྫས། མངར་བཅུད།

Glue molecule

འབར་བག་འདུས་རྡུལ།

Glumatic acid

གུ་ལུ་སྐྱུར།

Gluon

གུལ་ཨྟོན་རྡུལ།

Glutamate

གུ་ལུ་ཊ་མྐྱེཊ།

Glutamatergic cells

གུ་ལུ་ཊ་མྐྱེ་བཀྟོལ་བའི་ཕ་ཕུང།

Glutaminergic

གུ་ལུ་ཊ་མིན་ནྐྱེར་རིག

Glyceraldehyde 3-phosphate

གི་ལི་སི་རལ་ཊི་ཧཊ་ ༣-ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ།

Glyceraldehyde phosphate
dehydrogenase

གི་ལི་སྐྱེར་ཨལ་ཌི་ཧ་ཡི་ཊི་ ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ་ ཌི་ཧ་ཡྐྱེ་ཌྟོ་རྐྱེན་སིན་
རྫས།

Glyceride

གི་ལི་སི་ར་ཡི་ཌི།

Glycerin

གི་ལི་སི་རིན།

Glycerol

གི་ལི་སི་རྟོལ།

Glycine

གི་ལི་སིན།

Glycogen

མངར་སྐྱེད།

Glycolipid

མངར་བཅས་ལི་ཚིལ།

Glycolysis

མངར་རྫས་ཞིག་འགྱུར།

Glycoprotein

མངར་བཅས་སི་དཀར།

Glycosidic

མངར་བཅས་ཀི།

glymphatics system

འབར་ཆུ་མ་ལག (འབར་སི་དང་ཆུ་སྐྱེར་གི་མ་ལག)

Go-signal

སྟོང་བརྡ།

Goal-directed behavior

དམིགས་གཏད་སྟོད་ལམ། (དམིགས་ཡུལ་ལ་གཏད་པའི་སྟོད་
ལམ།)

Goiter

ལྦ་བ། ས་བ།

Golf

སྟོལ་རྩྐྱེད།

Golf club

སྟོལ་རྒྱུག

Golf player

སྟོལ་རྩྐྱེད་པ།

Golgi apparatus

སྟོལ་གཟུགས།

Golgi tendon

སྟོལ་སི་ཆུ་རྒྱུས།

Golgi tendon organs

སྟོལ་སི་ཆུ་རྒྱུས་དབང་པྟོ།

Gonad

ས་བྟོན་རྐྱེན་བུ། བསམ་སྐྱེའུ།

Gonadotropin

སྟོན་རྐྱེན་སྐུལ་རྫས།

Gonadotropin releasing hormone
(GnRH)

སྟོན་རྐྱེན་སྐུལ་རྫས་གྟོད་བྐྱེད་རྐྱེན་རྫས། (སྐུང་བིས་སུ་
GnRH)

Gonorrhea

མཚན་མའི་གང་གཞི།

Goodness of Fit

རན་འཚམས་ལྐྱེགས་ཚད།

GP neuron

ཟླུམ་ས་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

GPS (Global Positioning System )

རི་པི་ཨྐྱེསི། (གྟོ་ལའི་ཕྟོགས་སྟོན་མ་ལག)

Gradualism

རིམ་འགྱུར་རིང་ལུགས།

Gram-negative bacteria

གར་ཚོས་མི་ལྐྱེན་པའི་ཕ་སིན།

Gram-positive bacteria

གར་ཚོས་ལྐྱེན་པའི་ཕ་སིན།

Grammar

བརྡ་སྟོད།

Grana

ལྗང་ཆུན།

Grand Unified force

གཅིག་སྡུད་ཆྐྱེན་པྟོའ ་ི ཤུགས།

Grand Unified Theory (GUT)

གཅིག་སྡུད་ཆྐྱེན་པྟོའ ་ི རྣམ་གཞག

Granular cell

ཟླུམ་ཟྐྱེགས་ཕ་ཕུང།

Granule cell

ཟྐྱེགས་ཆུང་ཕ་ཕུང་།

Granulocyte

ཟྐྱེགས་ལན་ཁག་ཕུང།

Graph

ཐིག་རིས།

Graph Paper

ཐིག་རིས་བིས་ཤྟོག

gravitate

འཐྐྱེན་འགུལ།

Gravitation

སའི་འཐྐྱེན་ཤུགས།

Gravitational collapse

འཐྐྱེན་ཤུགས་རྡིབ་རུབ།

Gravitational field

སའི་འཐྐྱེན་ཤུགས་ར་བ།

Gravitational Force

འཐྐྱེན་ཤུགས།

Gravitational Lensing

འཐྐྱེན་ཤུགས་དྭངས་ཤྐྱེལ།

Gravitational Radiation

འཐྐྱེན་ཤུགས་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Gravitational radius (event
horizon)

འཐྐྱེན་ཤུགས་ཚངས་ཕྐྱེད།

Gravitational Redshift

འཐྐྱེན་ཤུགས་དམར་སྟོ།

Gravitational Waves

འཐྐྱེན་ཤུགས་འཕྟོ་རླབས།

Graviton

འཐྐྱེན་རྡུལ།

Gravity

སའི་འཐྐྱེན་ཤུགས།

grazing angle

གསྐྱེག་འགྟོས་ཟུར་ཁུག

Great cardiac vein

སིང་གི་སྟོད་རྩ་ཆྐྱེན་མྟོ།

Green

ལྗང་ཁུ།

Green house

ལྗང་ཁང་།

Green industry

ལྗང་སྟོང་བཟྟོ་ལས།

Greenhouse effect

ལྗང་ཁང་ནུས་འབས།

Grey column

ས་གཞུང།

Grooves

ཤུར་ཕ།

Ground state

གཞིའི་གནས་བབ།

Ground tissue

གཞི་མའི་ཕུང་གྲུབ།

grounding

ས་གྟོག

Groundwater

ས་འྟོག་གི་ཆུ།

Group

སྐྱེ་ཚན།

Grouped Data

ཚན་སྐྱེབ་གངས་ཐྟོ།

Grouping

སྐྱེ་ཚན་འབྐྱེད་པ།

Growing season

འཚར་དུས།

Growth cone

འཚར་སྐྱེད་སྙུང་གཟུགས།

Growth hormone

འཚར་ལྟོངས་རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Guanine

གུ་ཨ་ནིན།

Guanosine triphosphate (GTP)

གུ་ཨ་ནྟོ་སིན་ ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ་གསུམ་ལན།

Guard Cells

སྟོ་སྲུང་ཕ་ཕུང།

Guideway

འདྲྐྱེན་ལམ།

Guitar

གི་ཊར།

Gulf Stream

མཚོ་ཁུག་ཆུ་རྒྱུན།

Gum

སྟོ་རྙིལ།

Gustatory cortex

རྟོ་ཚོར་ཀླད་ཤུན།

Gut

ཟས་ལམ། ཟས་རྒྱུ་ལམ།
གཅྐྱེར་སྟོན་རྩི་ཤིང་། གཅྐྱེར་སྟོན། (གཅྐྱེར་བུའི་ས་སྟོན་དང་

Gymnosperm

ལན་པའི་རྩི་ཤིང་ངམ་ས་བྟོན་ལ་སྐྟོགས་ཤུན་མྐྱེད་པའི་རྩི་
ཤིང་། )

Gyroscope

འཁྟོར་མཐྟོང་ཡྟོ་ཆས།

Gyrus rectus

ཟྐྱེ་རྒྱུད་དྲྟོང་པྟོ།

straight gyrus

ཟྐྱེ་རྒྱུད་དྲྟོང་པྟོ།

H.R diagram

ཧྐྱེ་ཅི་ཨར་དཔྐྱེ་རིས།

Habitat

སྟོད་གནས། འཚོ་གནས།

Habitat loss

སྟོད་གནས་བྟོར་བརླག

Habituation

གྟོམས་འདྲིས།

Hadean era

ཚུགས་བསྐལ།

Hadrons

ས་རྡུལ།

haemodynamic response

ཁག་རྒྱུ་ཡ་ལན།

Hair follicle

སྐྲ་སྤུའི་བུ་ག

Half life

ཕྐྱེད་ཟད་དུས་ཡུན།

Hallucination

དབང་འཁྲུལ།

Halo Effect

མདངས་རླབས། བིན་མཐུ།

halogen

ཧྐྱེ་ལྟོ་ཇྐྱེན། ཚྭ་སྐྱེད། (རྩ་རྫས་གཞན་དང་འདྲྐྱེས་སྐབས་ཚྭ་
སྐྱེད་པར་བྐྱེད་མཁན་གི་རྩ་རྫས་ཀི་སྐྱེ་ཚན་ཞིག)

Hamstring muscle

བརླ་རྒྱབ་ཤ་སྒྲིམ།

Handling-maternal separation
(HMS)

ལག་འཆང་མ་འཕལ།

Haploid

ཡ་རྐང་།

Haploid organisms

ཡ་རྐང་སྐྱེ་དངྟོས།

hardwired

ལན་གྲུབ། (ལན་སྐྱེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ།)

Hardy-Weinberg theorem

ཧར་ཌྐྱེ་དང་ཝིན་བྷརག་གཏན་སྟོལ།

Harmonic

མཚུངས་པའི། (མཐུན་མཚུངས།)

Hawking Radiation

ཧྟོ་ཀིང་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Head-on collision

མགྟོ་རྡུང་རྒྱག་པ།

Headphone

མགྟོ་བསྐྟོན་ཉན་ཆས།

Healing

གསྟོ་བ།

Healing

གསྟོ་ཐབས།

Health care

འཕྟོད་བསྐྱེན་ལ་སྟོང།

Hearing aid

ཐྟོས་ཆས།

Heart attack

སིང་རྩ་འགགས་ནད།

Heart beat

སིང་གི་འཕར་ལིང།

Heart pounding

སིང་གཡུག་པ།

Heart race

སིང་གི་རྡུང་པ།

heart disease

སིང་ནད།

Heart pacemaker

སིང་འགྟོས་སྐུལ་ཆས།

Heat

ཚ་དྲྟོད།

Heat capacity

དྲྟོད་ངར།

heat engine

དྲྟོད་སྒྱུར་འཕྲུལ་འཁྟོར། (དྲྟོད་ནུས་ལས་ཀའི་ངྟོ་བྟོར་སྒྱུར་
མཁན་གི་འཕྲུལ་འཁྟོར།)

Heat pump

དྲྟོད་ཕུམ།

Heat sensitive antibodies

དྲྟོད་སྐྱེན་འགྟོག་གཟུགས།

heat transfer

དྲྟོད་འཕྟོ་ཚུལ།

heat wave

དྲྟོད་རླབས།

Heat-resistant protein

དྲྟོད་འགྟོག་སི་རྫས།

heat-sensitive aspect

དྲྟོད་སྐྱེན་རང་བཞིན།

Heat-stable

དྲྟོད་བརན།

Heat-stable antibodies

དྲྟོད་བརན་འགྟོག་གཟུགས།

heat-stable antibody

དྲྟོད་ཐུབ་འགྟོག་གཟུགས།

heat-stroke

ཚ་གིབ།

Heater

ཚ་ཆས།

Heating

དྲྟོད་སྟོ།

Heavy chain

ལྕི་ཕྐྱེང།

heavy water

ལྗིད་ཆུ།

Hedonics

འཕལ་བདྐྱེ་རིག་པ།

Helices

གཅུས་ཐག

heliocentric model

ཉི་མ་དབུས་གནས་དཔྐྱེ་གཞི།

Helioseismology

ཟི་རླབས་རིག་པ།

Helix-loop-helix

གཅུས་ཐག་ལུང་སྐྱེལ།

Helix-turn-helix

གཅུས་ཐག་གུག་སྐྱེལ།

Hematopoietic cells

ཁག་འགྲུབ་ཕ་ཕུང།

Hematopoietic stem cells

མ་རྐང་ཁག་ཕུང།

blood stem cells

མ་རྐང་ཁག་ཕུང།

Heme group

ཧིམ་སྐྱེ།

Hemisphere

ཟླུམ་ཕྐྱེད།

Hemizygous

རིགས་ཕྐྱེད།

Hemoglobin

ཁག་དམར་སི་རྫས།

Hemolymph

ཁག་དྟོད་ཆུ་སྐྱེར།

Hemorrhage

ཁག་སྣྟོལ།

Hemorrhagic stroke

(ཀླད་པའི་) ཚ་གིབ།

Hepatitis B

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ 'ཁ'

Hepatitis C

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ 'ག'

hepatitis c viral infection

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ག་པའི་དུག་སིན་གཉན་ཁ།

Hepatocellular carcinoma

མཆིན་ཕུང་འབས་ནད།

Heptagon

བདུན་དབིབས།

herapathite

རྫས་ཧྐྱེ་ར་པྐྱེ་ཐྐྱེ་ཡིཊ།

Herbal remedies

སྟོ་བཅྟོས།

Herbivore

རྩ་གཟན།

Hereditary

རྒྱུད་འདྐྱེད་བྐྱེད་རིམ།

Heritability

རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་ནུས། རྒྱུད་འཛིན་ཡྟོང་ནུས། རྒྱུད་འཛིན་ནུས་
ལན།

Heritable

རྒྱུད་འཛིན་ཐུབ་པ།

Hermann grid

ཧར་མན་དྲ་བ།

Hermaphrodite

མཚན་གཉིས་མ་ནིང།

Hermaphroditism

མཚན་གཉིས་རང་བཞིན།

Hermit crab

དྲང་སྟོང་སིག་སིན།

Herpes

མྐྱེ་དབལ།

Herpes simplex virus

མྐྱེ་དབལ་རང་སིན།

Herpes virus

མྐྱེ་དབལ་མཉན་སིན།

Hertz

ཧར་ཚི།

Heterotroph

འཚོ་ནུས་གཞན་བརྐྱེན།

Heterozygote

སྣ་ཚོགས་ས་བྟོན་འདུས་ཁུང།

Homozygote

ཆ་མཚུངས་ས་བྟོན་འདུས་ཁུངས།

Heterozygous

རིགས་འདྲྐྱེས།

Hexagon

དྲུག་དབིབས།

Hexokinase

དྲུག་སྟོར་སིན་རྫས།

Hexose

དྲུག་ཚན་མངར་རྫས།

Hibernation

དགུན་ཉལ། བག་ཉལ་རྒྱབ་པ། མཚམས་བཅད་པ། ངལ་
གསྟོལ་བ།

High definition (HD)

གསལ་ཆ་དྟོད་པྟོ། (རབ་གསལ།)

High tide

མཐྟོ་རླབས།

High-Energy Physics

ནུས་མཐྟོ་དངྟོས་ཁམས་ཚན་རིག

High-resolution image

ཚགས་དམ་སྣང་བརྙན།

high-temperature reservoir

ཚ་མཛོད། དྲྟོད་ཚད་མཐྟོ་མཛོད།

Hindbrain

རྒྱབ་ཀླད།

Hirudo Medicinal

སན་པད་(ཧི་རུ་ཌྟོ)

Histamine(HA)

ཧི་སི་ཊ་མིན།

Histaminergic neuron

ཧི་སི་ཊ་མིན་ལྟོས་བཅས་ཕ་གཟུགས།

Histidine

ཧི་སི་ཊི་ཌིན།

Histoarchitecture

ཕུང་གྲུབ་བཀྟོད་དབིབས་ས་བཀ།

Histogram

སྒྲིག་རིས།

Histology

ཕུང་གྲུབ་རིག་པ།

Histone

ཧིསི་ཊྟོན།

HIV

རྐྱེག་དུག་གཉན་སིན།

HMS180

ལག་འཆང་མ་འཕལ་ ༡༨༠

Holistic approach

ཡྟོངས་འདུས་ཐབས་ལམ།

Holocene

རབ་གསར།

Holocene

ད་ལའི་དུས་སྐབས།

hologram

ཧྟོ་ལྟོ་གསང་རིས། ཧྟོ་རིས།

holography

ཧྟོ་ལྟོ་གསང་རིས་རིག་པ། ཧྟོ་རིས་རིག་པ།

Holy Trinity

རྩ་ཚོན་གསུམ།

Home run

ཁིམ་རྒྱུག

Homeobox gene

མཐུན་སམ་རིགས་རྫས།

Homeostasis

རྣམ་པར་མ་འགྱུར་བ། ཐ་མལ་གནས་བབ།

Hominids

ས་མི་ཁིམ་རྒྱུད།

Homininae

ས་མི་ཁིམ་ཚན།

Hominini

ས་མི་ཚོགས་པ།

Homo sapiens

སད་མི།

Homogeneous

སྟོམས་མཐུན།

Homologies

ཁུངས་མཐུན་ཁད་རྣམ།

Homologous

ཁུངས་མཐུན།

homologous chromosomes

ཆ་མཚུངས་ཚོས་ཕུང་།

Homologous pairs of duplicate
chromosomes

ཚོས་གཟུགས་ངྟོ་འདྲའི་ཁུངས་མཐུན་ཆ།

Homologous structure

ཁུངས་མཐུན་བཀྟོད་པ།

homologous structure

ཁྟོངས་མཐུན་དབིབས་བཀྟོད།

Homologue

ཆྟོས་མཚུངས། ཁུངས་མཐུན།

Homology

ཁུངས་མཐུན་རང་བཞིན།

Homozygous

རིགས་མཐུན།

Homunculus

གཏྐྱེ་གཟུགས།

Horizontal

འཕྐྱེད་ཀི།

Horizontal Axis

འཕྐྱེད་མདའ།

Horizontal Bar

འཕྐྱེད་ཀི་ནར་རིས།

Horizontal component

འཕྐྱེད་ཆ།

Horizontal component of velocity

མྱུར་ཚད་ཀི་འཕྐྱེད་ཆ།

Horizontal Line

འཕྐྱེད་ཐིག

Hormonal feedback system

རྐྱེན་རྩི་བསར་འདྲྐྱེན་མ་ལག

Hormone

རྐྱེན་རྫས།

Hormone-carriers

རྐྱེན་རྫས་འདྲྐྱེན་བྐྱེད།

Horse power

ར་ཤུགས།

Hubble Deep Field

ཧ་བྷལ་གཏིང་རིང་ར་བ།

Hubble Deep Field Location

ཧ་བྷལ་གཏིང་རིང་ར་བ་ཁབ་ཁུལ།

Hubble Deep Field North

ཧ་བྷལ་གཏིང་རིང་བང་ར།

Hubble Space Telescope

ཧ་བྷལ་མཁའ་དབིངས་རྒྱང་ཤྐྱེལ།

Human cells

མིའི་ཕ་ཕུང།

human connectome

མིའི་མཐུད་བཀ། (མིའི་དབང་རྩ་ཕན་ཚུན་མཐུད་པའི་ཆ་
ཚང་བའི་ས་བཀ།)

Human gene

མིའི་རིགས་རྫས།

Human genome

མིའི་ལྗིད་ནྟོམ།

human genome project

མིའི་ལྗིད་ནྟོམ་ལས་གཞི།

Human immunodeficiency virus
(HIV)

རྐྱེག་དུག་གཉན་སིན། མིའི་ནད་འགྟོག་དམས་སིན།

Human organism

མིའི་སྐྱེ་དངྟོས།

human papilloma virus (HPV)

མིའི་བསྐྱེ་མྟོག་གཉན་སིན། (ཨྐྱེཆ་ཕི་ཝི།(

human papilloma virus infection

མིའི་བསྐྱེ་མྟོག

Humerus

དཔུང་རྐང་རུས་པ།

Humidity

རླན་ཚད།

Humming birds

མཐྐྱེབ་བྐྱེའུ།

Humoral

ལུས་གཤྐྱེར་གི།

humoral immune response

ལུས་གཤྐྱེར་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Humoral response

ལུས་གཤྐྱེར་ཡ་ལན། (ཉྐྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར།)

Huygens’ principle

ཧ་གན་སིའི་རྩ་འཛིན།

hybrid

རིགས་བསྐྱེས། (རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བསྐྱེས་པ་ལས་བྱུང་
བའི་མྱུ་གུ་ལ་ཟྐྱེར།)

Hybrid car

གཉིས་སྟོད་སྣུམ་འཁྟོར།

Hydraulic fracturing

ཆུ་ཤུགས་གཤག་ལས།

Hydraulic press

གཤྐྱེར་བཀྟོལ་གནྟོན་ཆས།

Hydraulics

ཆུ་ཤུགས་རིག་པ།

Hydro power plant

ཆུ་ཤུགས་གྟོག་ཁང།

Hydrocarbon

ཡང་སྟོལ་རྡུལ་རྫས།

Hydrochloric acid

ཧ་ཡྐྱེ་ཌྟོ་ཁྟོ་ལྟོ་རིག་སྐྱུར་རྫས།

Hydroelectric plant

ཆུ་ཤུགས་གྟོག་ཁང།

Hydrofoil

ཆུ་གཤྟོག

Hydrogen

ཡང་རླུང་།

Hydrogen bond

ཡང་རླུང་འཆིང་བ།

Hydrogen bonding

ཡང་རླུང་འཆིང་སྟོར།

Hydrolyze

ཆུས་འཕལ་གཏྟོང་བ།

Hydrophilic

ཆུ་མྟོས་རང་གཤིས།

Hydrophobic

ཆུ་བཟྟོག་རང་གཤིས། ཆུར་དངངས་རང་གཤིས།

Hydrophobic fats

གྐྱེ་རྐྱེན་འཕྐྱེལ་ནད།

Hydrophobic interaction

ཆུར་དངངས་འཐབ་སྟོར།

hydroskeleton

གཤྐྱེར་རྐྱེན་རུས་སྒྲྟོམ།

Hydrosphere

ཆུ་ཁམས།

hydrostatic skeleton

གཤྐྱེར་རྐྱེན་རུས་སྒྲྟོམ།

Hydrostatics

སྟོར་གནས་གཤྐྱེར་གཟུགས་རིག་པ།

Hydroxyl groups

ཧཻ་ཌྟོག་སིལ་རུ་ཚོགས།

Hyperalgesia

གཟྐྱེར་སྐྱེན།

Hypergiant

ཚད་བརལ་སྐར་ཆྐྱེན།

hypermetropia

ཉྐྱེ་སྒྲིབ།

Hyperpnoea

དབུགས་སྣ་རིང་བ།

Hyperpolarization

ཚད་བརལ་སྣྐྱེ་གྐྱེས།

Hypersensitivity

ཚོར་སྐྱེན་དྲགས་པ།

Hypersomnolence

གཉིད་དྲགས་གནས་བབས།

Hypertension

ཁག་རླུང་སྟོད་ཚངས།

Hyperthyroidism

ཨྟོལ་རྐྱེན་བྐྱེད་ལས་ལག་སྟོན།

Hypertonic

སྒྲིམ་ཤྐྱེད་མཐྟོ་བ།

Hyperventilation

དབུགས་བརྩྐྱེག

hyphae (hypha)

ཧམ་ལག (ཧམ་ཤའི་རྩ་ལག)

Hypnagogic hallunication

གཉིད་འདྲྐྱེན་འཁྲུལ་སྣང་།

hypnotic state

གཉིད་འབྐྱེབས་གནས་བབ།

Hypocretin(Hcrt)

ཧྐྱེ་པྟོ་ཁིར་ཊིན།

Hypoglossal nerve

ལྕྐྱེ་འྟོག་དབང་རྩ།

Hyposensitivity

ཚོར་སྐྱེན་ཞན་པ།

Hypostatic gene

བསྒྲིབ་བའི་རིགས་རྫས། (སྒྲིབ་བྐྱེད་རིགས་རྫས་ཀིས་བསྒྲིབ་
པར་བ་སའི་རིགས་རྫས། )

hypotenuse

གསྐྱེག་མཐའ།

Hypothalamic-pituitary-adrenal
axis(HPA)

སྦུག་པི་མཁལ་གསུམ་གི་གཞུང་ཐིག

Hypothalamo-pituitary-gonadal
axis (HPG axis)

སྦུག་པི་བསམ་སྐྱེའུ་གསུམ་གི་གཞུང་ཐིག

Hypothalamus

ཀླད་སྦུག་འྟོག་མ།

Hypotheses

ཚོད་གཞག

Hypothesis Testing

ཚོད་གཞག་བརག་བཤྐྱེར།

Hypothetical star

སྐར་མ་བཏགས་པ་བ།

Hypothyroidism

གྐྱེ་རྐྱེན་ཟད་ནད།

Hypotonic

སྒྲིམ་ཤྐྱེད་དམའ་བ།

Hz

ཧར་རྫི། ཧརྫ།

Ice age

འཁགས་རྟོམ་གི་དུས་རབས།

Ice coring

འཁགས་སིང་འདྲུ་རིམ།

Ice crystal

འཁགས་ཤྐྱེལ།

Ice skate

འཁགས་ཤུད།

Ice-worm

འཁགས་འབུ།

Ideal gas

དཔྐྱེ་འྟོས་རླངས་གཟུགས།

Ideal machine

རྣམ་དག་འཕྲུལ་ཆས།

Ideal self

འདྟོད་པའི་བདག

Igneous rock

ཞུན་རྡྟོ།

ignition spark

སར་ཚག (འཕྲུལ་འཁྟོར་གི་ནང་དུ་མྐྱེ་སར་བྐྱེད་ཀི་མྐྱེ་ཚག)

Il-2 (Interleukin)

དབར་དཀར་སྒུལ་སི།

Illusion

འཁྲུལ་སྣང།

Illusory contour

སྒྱུ་མའི་མཐའ་རིས།

Illustration

དཔྐྱེ་རིས་གསལ་བཤད།

Imaginary number

སྣང་གངས།

Imagination

འཆར་སྟོ། འཆར་སྣང་།

imaging paradigm

དཔར་ཚུལ་གི་ལུགས།

Immediate memory

འཕད་འཛིན་དྲན་པ།

Immune

ལུས་ཟུངས་ནུས་པ།

Immune response

ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Immune system

ནད་འགྟོག་མ་ལག

Immunity

ནད་ཐུབ། ནད་འགྟོག་རང་བཞིན།

Immunity system

ལུས་ཟུངས་མ་ལག

Immunization

ནད་སྲུང། འགྟོག་བཙའ།

Immunoenhancement

ནད་འགྟོག་ནུས་སྐྱེལ།

Immunoglobulin

ནད་འགྟོག་ཟླུམ་སི།

Immunologists

ནད་འགྟོག་རིག་པ་བ།

Immunology

ལུས་ཟུངས་རིག་པ། ནད་འགྟོག་རིག་པ།

Immunosuppression

ནད་འགྟོག་ནུས་གནྟོན།

Immunotherapy

ནད་འགྟོག་གསྟོ་ཐབས།

implantable contact lens

གཏན་འཛུགས་འཕད་ཤྐྱེལ། འཛུགས་ཤྐྱེལ།

implantation

༡ འདྐྱེབས་འཛུགས། ༢ ཐྟོགས་འབར། (འདྲྐྱེས་སྟོར་གྲུབ་
པའི་ས་བྟོན་ཕ་ཕུང་གི་ཤུན་པགས་ལ་ཐྟོགས་ཏྐྱེ་འབར་བ།)

Implode

ནང་འཐྟོར།

Impossible Event

མི་སིད་པའི་བྱུང་བ།

Impulse

རྡྐྱེག་ངར།

Impulse water turbine

རྡྐྱེག་ངར་ཆུ་གཤྟོག་འཁྟོར་ལྟོ། (རྡྐྱེག་ངར་ཆུ་ཉུལ་གཤྟོག་
འཁྟོར།)

In phase

ངྟོ་མཐུན།

In step

འགྟོས་མཐུན་པ།

Inaccurate retrieval

དྲན་གསྟོ་འཆུག་པ།

Inactivation

བག་ཉལ། ཞི་བར་བྐྱེད་པ། (སིན་འབུ་ཞི་བ།) / མི་གྲུང་བ།
མི་གྲུང་བ་བྐྱེད་པ།

inactive

བ་བར་མ་ཞུགས་པ།

inaudible sound

ཐྟོས་མི་ཐུབ་པའི་སྒྲ།

Incandescent bulb

ཚ་འྟོད་ཤྐྱེལ་ཏྟོག

Incensole acetate

སྟོས་རྩབས།

Incentre

ནང་སྟོར་ལྐྱེ་གནས།

incident ray

ནང་འཕྟོའ ་ི འྟོད་ཟྐྱེར།

Incircle

ནང་སྟོར།

incoherent

འགྟོས་མི་མཉམ་པ།

Incommensurable

ཐུན་ཆྟོས་བརྩི་མི་རུང་།

Incomplete digestive system

མ་རྫྟོགས་པའི་འཇུ་བྐྱེད་མ་ལག (ཟས་ཟ་བ་དང་སིགས་
འདྟོར་བའི་བུ་གཅིག་ལས་མྐྱེད་པའི་འཇུ་བྐྱེད་མ་ལག)

incomplete dominance

ཆ་གསལ། (ཆ་ཤས་གསལ་བ། )

incubation

བསལ་འཇྟོག བསལ་བསྟོ། སལ་སིན།

Incubation period

སྟོ་དུས།

independent assortment

རང་དབང་དབྐྱེ་བསལ།

Independent Event

རང་དབང་བའི་བྱུང་བ།

Independent variable

ལྟོས་མྐྱེད་འགྱུར་ཆྟོས། ལྟོས་མྐྱེད་འགྱུར་གངས།

index of refraction

འཁྟོག་འཕྟོའ ་ི ཚད་གཞི།

indicator species

བརྡ་སྟོན་ཉྐྱེ་རིགས། གྟོག་བརྡ་ལ་བུའི་ཉྐྱེ་རིགས།

induced fission

སྐུལ་སྐྲུན་གས་འགྱུར།

Inducing element

སྐུལ་ཆྟོས།

inductance

སྐུལ་སྐྲུན་ཁད་ཆྟོས། སྐུལ་སྐྲུན་ཚད་གཞི།

Induction

ཁད་པར་ལས་སི་དཔྟོག་པའི་གཏན་ཚིགས། ཁད་པར་ལས་སི་
དཔྟོག་པའི་གཏན་ཚིགས་འདྲྐྱེན་ལུགས།

induction

སྐུལ་སྐྲུན།

Industrial flywheel

བཟྟོ་ལས་འཕུར་འཁྟོར།

Inefficiency

ལས་ཕྟོད་ཞན་ཆ།

Inelastic collision

སྟོར་མྐྱེད་རྡུང་ཁ།

Inelastic force

སྟོར་མིན་ཤུགས།

inert gas

སྟོམས་རླངས།

Inertia

འགྱུར་འགྟོག་རང་གཤིས།

Inertial effect

འགྱུར་འགྟོག་རྐྱེས་འབས།

Inertial force

འགྱུར་འགྟོག་རང་ཤུགས།

Inertial frame of reference

འགྱུར་འགྟོག་ལྟོས་གཞི།

Inertial System

འགྱུར་འགྟོག་མ་ལག

Infancy

བིས་དུས།

Infant

དམར་འབར། མ་འབར།

infection

གཉན་ཁ།

Infectious disease

གཉན་ཁའི་ནད། གཉན་ཁ་ཅན་གི་ནད།

Inference

རྐྱེས་དཔག རིགས་དྐྱེད།

Inference to best explanation

རྣམ་བཤད་ལྐྱེགས་ཤྟོས་སིན་པའི་རྐྱེས་དཔག

Inferior

འྟོག

Inferior Cerebellar Peduncle

ཀླད་རྒྱའི་རྐང་ཡུ་འྟོག་མ།

Inferior colliculus

འྟོག་འབུར་ཕུང་པྟོ།

Inferior frontal cortex

མདུན་མའི་ཀླད་ཤུན་འྟོག་མ་།

Inferior parietal lobe

གཙུག་འདབ་འྟོག་མ།

inferior parietal lobule

གཙུག་གི་འདབ་ཆུང་འྟོག་མ།

Inferior vena cava

སྦུག་ཀྟོང་སྟོད་རྩ་འྟོག་མ།

Inflammation

ཚ་སྐྲང། ར།

Inflammatory response

ཚ་སྐྲང་ཡ་ལན།

Information

ཆ་འཕིན།

Information age

ཆ་འཕིན་དུས་རབས།

Infrared camera

དམར་ཕི་པར་ཆས།

Infrared radiation

དམར་ཕི་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Infrared telescope

དམར་ཕི་རྒྱང་ཤྐྱེལ།

Infrasonic

དམའ་སྒྲའི།

Ingestion

inheritance of acquired
characteristics

ནང་དུ་བསྡུ་བ། ནང་འདྲྐྱེན། ནང་འཇིབ། ནང་ལ་རྔུབ་པ།
མིད་པ།
ཐྟོབ་ཆྟོས་རྒྱུད་འཛིན། (རིགས་ཤིག་ལ་ཐྟོབ་པའི་ཁད་ཆྟོས་
རྣམས་རིགས་རྒྱུད་ཕི་མས་རྒྱུད་འཛིན་བྐྱེད་པ།)

Inhibition

ངར་འདྟོམ། བཀག་འགྟོག

Inhibitory interneuron

སྟོམ་བྐྱེད་བར་གནས་ཕ་གཟུགས།

Inhibitory postsynaptic potential
(IPSP)

མཐུད་མཚམས་རྐྱེས་ཀི་འགྟོག་བྐྱེད་སྟོབས་ཚད།

initial baseline (IB)

ཐྟོག་མའི་གཞི་ཐིག ཐྟོག་མའི་གཞི་མཚམས།

inject

ཁབ་བཙུགས་པ།

injection

ཁབ་འཛུགས།

inkjet printer

སྣག་འདྐྱེད་ཡིག་པར།

Inlet

མཚོ་ལག

innate behavior

ལན་སྐྱེས་གཤིས་སྟོད།

inoculation

ནད་སྟོན་འདྐྱེབས་པ།

Inorganic

སྐྱེ་བལ། སྐྱེ་མྐྱེད།

Input distance

ནང་འདྲྐྱེན་རྒྱང་ཐག

inquiry

འདྲི་རྩད།

Insoluble

བཞུ་མི་ཐུབ་པ།

Insomnia

གཉིད་ཡྐྱེར།

inspection

ལ་རྟོག

instinct

གཉུག་གཤིས། བག་ཆགས།

Instrumentalism

མཁྟོ་སྟོད་རིང་ལུགས།

Insula

གིང་ཤུན།

Insular cortex v/s insula

གིང་ཤུན། གིང་ཞྟོ། (གཉིས་ཀར་གིང་ཤུན་འཇུག་པའང་

འདུག)

Insular lobe

གིང་ཤུན་འདབ་མ།

Insulate

གཅྟོད་པ།

Insulation

བར་འཚང་།

Insulator

འགྟོག་གཟུགས། ཆྟོད་གཟུགས།

insulin

རྐྱེན་གཤྐྱེར་ཨིན་སུ་ལིན། མངར་འཇུ་རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Insurance

འགན་སྲུང་།

Insurance companies

འགན་སྲུང་ཚོང་སྐྱེ།

Integer

ཚང་གངས།

Integer multiple

ལབ་གངས་ཧྲིལ་པྟོ།

Integumentary system

པགས་པ་མ་ལག

Intensity

དྲག་ཚད།

Intention tremor

དམིགས་འཛུགས་འདར་སིག

Interaction

འཐབ་སྟོར། སྐྱེལ་སྟོར།

Interaction action

སྐྱེལ་སྟོར་བ་བ།

Interaction work

སྐྱེལ་སྟོར་ལས་ཀ

Interactive figure

ལན་ལྟོན་དཔྐྱེ་རིས།

Intercalating agent

གསྐྱེབ་འཇུག་བྐྱེད་རྐྱེན།

Interclation

གསྐྱེབ་འཇུག

Interference

ཐྐྱེ་ཞུགས།

interferometer

ཐྐྱེ་ཞུགས་འཇལ་ཆས། ཐྐྱེ་ཆས།

Interferon

ཐྐྱེ་འགྟོག་སི་རྫས།

Internal agent

ནང་རྐྱེན།

internal biological clocks
Internal Carotid Artery

ནང་གི་དུས་འཛིན། (སྐྱེ་དངྟོས་ཀི་ལུས་ནང་དུ་ཡྟོད་པའི་དུས་
འཛིན།)
མཇིང་རྩ་ནང་མ།

Internal combustion engine

ནང་འབར་འཕྲུལ་འཁྟོར།

Internal energy

ནང་ནུས།

Internal force

ནང་ཤུགས།

Internal skeleton

ནང་གི་རུས་ཀང་། ཀྐྱེང་རུས།

Internal somatovisceral states

ལུས་ཚོར་ནང་སྐུལ་བང་ཁྟོག་གནས་བབ།

International Space Station

རྒྱལ་སིའི་མཁའ་དབིངས་འབབ་ཚུགས།

interneuron

བར་གནས་ཕ་གཟུགས།

Interoception

ནང་ཚོར། (ནང་གི་གནས་བབ་ཚོར་བ)

Interoceptor

ནང་ཚོར་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Interphase

བར་ངྟོ་།

Interplanetary dust

གཟའ་བར་ཐལ་རྡུལ།

Interpreting Solution

འབས་འགྐྱེལ།

interrogation

དྲི་ཞིབ།

interspecific competition

ཉྐྱེ་རིགས་བར་འགན། (ཟས་ཀི་ཆྐྱེད་དུ་ཉྐྱེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་
གཉིས་ཀི་དབར་དུ་བྱུང་བའི་འགན་བསྡུར།)

Interstellar Cloud

སྐར་མཚམས་སིན་ཚོགས།

Interstellar Dust

སྐར་མཚམས་ཐལ་རྡུལ།

Interstellar Gas

སྐར་མཚམས་རླངས་གཟུགས།

Interstellar space

སྐར་མཚམས་བར་སྣང་།

intertidal zone

དུས་རླབས་བར་ཁུལ།

Interval

བར་མཚམས།

Interventions

བར་ཞུགས། བར་འཚང།

intracellular molecules

ཕ་ཕུང་ནང་འཁྟོད་འདུས་རྡུལ།

Intracranial pressure

ཐྟོད་རུས་ནང་ངྟོས་གནྟོན་ཤུགས།

Intraparietal sulcus

ལག་ནང་ཀླད་སུལ།

intraspecific competition

ཉྐྱེ་རིགས་ནང་འགན།(ཟས་ཀི་ཆྐྱེད་དུ་ཉྐྱེ་རིགས་གཅིག་གི་
ནང་དུ་བྱུང་བའི་འགན་བསྡུར།)

Intrinsic (damage to nearby tissue)

ལན་སྐྱེས།

Intrinsic connectivity networks

ལན་སྐྱེས་འབྐྱེལ་མཐུད་དྲ་ཚོགས།

Intron

མངྟོན་མྐྱེད་རིགས་རྫས།

Intuition

ཉམས་སྣང་། ཉམས་འཆར།

Intuitive cognitive style

ཉམས་སྣང་གི་རྟོགས་ཚུལ།

Invading agent

བཙན་ཞུགས་ནད་རྐྱེན།

Invasive intervention

རྩུབ་བྐྱེད།

Invasive measures

རྩུབ་ཐབས།

Inverse

ལྟོག་འགྱུར།

Inverse addition

ལྟོག་སྣྟོན།

Inverse method

ལྟོག་གྱུར་བརྩི་ཐབས།

Inverse square law

ཉིས་སྒྱུར་ལྟོག་ཁིམས།

Inversely proportional

ལྟོག་འབྐྱེལ།

Invertebrate

སལ་རུས་མྐྱེད་པའི་སྟོག་ཆགས། སལ་མྐྱེད་སྟོག་ཆགས།

investigation

རྟོག་ཞིབ།

Iodine

ཨ་ཡྟོ་ཌིན།

Iodized salt

ལྦ་ཚྭ།

Ion

གྐྱེས་རྡུལ།

Ion pump

གྐྱེས་རྡུལ་ཕུ་མདའ།

Ionic current

གྐྱེས་རྡུལ་གྟོག་རྒྱུན།

ionization

འཁམ་གྐྱེས།

ionization energy

འཁམ་གྐྱེས་ནུས་པ།

Ionizing radiation

གྐྱེས་རྡུལ་སྐྱེད་པའི་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Ionosphere

གྐྱེས་རྡུལ་རླུང་ཁམས།

Ionotropic receptors

གྐྱེས་ལམ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Ipsilateral

གཞྟོགས་མཚུངས།

Ipsilateral cortex

གཞྟོགས་མཚུངས་ཀླད་ཤུན།

iridescence

འཇའ་མདངས།

irradiation

འགྐྱེད་སྟོ།

Ischemic stroke

(ཀླད་པའི་) གང་གིབ།

Island

མཚོ་གིང་། གིང་ཕན།

Isocitrate

རྫས་མཚུངས་སི་ཚྭ།

Isoleucine

རྫས་མཚུངས་ལ་སིན།

Isomerase

རྫས་མཚུངས་སིན་རྫས།

Isotopes

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས།

Isotropic

ཕྟོགས་མཉམ།

Jack

རྐྱེག་འདྐྱེགས།

Jackhammer

རྐྱེག་ཐྟོ།

Jerk

མྱུར་སྣྟོན་འགྱུར་ཚད།

Jet

རྒྱང་ཐྟོན། རྒྱང་ཐྟོན་འཕུར་གྲུ།

Jet engine

རྒྱང་ཐྟོན་འཕྲུལ་འཁྟོར།
མཁའ་འགྲུལ་དུས་འཛོལ། དུས་འཛོལ་ངལ་དུབ། (དུས་ཚོད་

jet lag

ཀི་ས་ཁུལ་འཛོལ་བའམ་འཁྲུག་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བའི་
ངལ་དུབ།)

Jet plane

རྒྱང་ཐྟོན་འཕུར་གྲུ།

Jet propulsion

རྒྱང་ཐྟོན་ལྟོག་འགུལ།

Jetliner

རྒྱང་ཐྟོན་འཕུར་གྲུ།

joining

མཐུད་བྐྱེད།

Joint

ལྷུ་ཚིགས།

Joint bar

མཐུད་ལྕགས།

Joint bar graph

མཐུད་པའི་ནར་རིས།

Joule

འཇུལ།

juggling

སྐྱེལ་འབབ།

juggling trick

སྐྱེལ་འབབ་ལག་འཁྲུལ།

Junk science

ཚན་རིག་ལར་སྣང།

Jurassic period

རྗུ་ར་དུས་རབས།

Justification

ཁུངས་སྐྱེལ། དག་སྐྱེལ།

Juxtacrine signaling

གཤིབ་རྐྱེན་བརྡ་གཏྟོང་།

k-selection

རན་འདྐྱེམས། (ཁྐྱེ་-འདྐྱེམས་སྒྲུག)

Kaon

ཀྐྱེ་ཨྟོན་རྡུལ།

Karyogram

ཚོས་གཟུགས་བཀ་རིས།

Karyotype

ཚོས་གཟུགས་བསར་སྒྲིག

kelp

མཚོ་རྩ་ལྦ་གཅྟོད། (ལྦ་བ་མྐྱེད་པར་བཟྟོ་བའམ་གཅྟོད་པར་
ཕན་པའི་ལྦ་ཚྭ་དང་ལན་པའི་མཚོ་རྩ་ཞིག)

Kelvin

ཀྐྱེལ་ཝིན།

Keratin

ཀྐྱེ་ར་ཊིན།

Keratinocytes

ཀྐྱེར་ཊིན་ཕ་ཕུང་།

Ketone

ཀྐྱེ་ཊྟོན།

Kettledrum

ལིར་རྔ།

keystone species

གཙོ་གནད་ཉྐྱེ་རིགས། སྟོག་རྡྟོ་ལ་བུའི་ཉྐྱེ་རིགས།

Kilocalories per mole

མྟོལ་རྐྱེར་ཡྟོད་པའི་ཀི་ལྟོ་ཁྐྱེ་ལྟོ་རིའི་ཚད།

Kin fitness

ཉྐྱེ་འདུ་འཚོ་འཕྟོད།

Kinematics

འགུལ་རིག

Kinetic energy

འགུལ་སྟོད་ནུས་པ།

Kinetic theory

འགུལ་སྟོད་རྣམ་གཞག

Kinetic theory of gas

རླངས་གཟུགས་ཀི་འགུལ་བསྟོད་རྣམ་གཞག

Kinetochore

ཕང་རྩི་འབར་མཚམས།

Kinetochore microtubules

ཕང་རྩི་འབར་མཚམས་སྦུག་ཕན།

Kingdom

གིང་།

Kinked Polymer

ཀྟོག་ལན་ཆ་མང་ཟྟོས་རྫས།

Kisspeptin

ཀི་པྐྱེ་སི་རྫས།

Klüver-Bucy syndrome

ཁུ་ལུའི་ཝར་དང་སྦུ་ཆིའི་རགས་འདུས།

Kreb’s cycle

ཀི་རྐྱེབ་རྒྱུན་འཁྟོར།

Krebs cycle precursors

ཀི་རྐྱེབ་རྒྱུན་འཁྟོར་སྣ་འདྲྐྱེན།

Krill

(མཚོ་འབུ་)ཁི་རིལ།

lactation

འྟོ་མ་འབབ་སྐྱེད།

Lactic acid

འྟོ་མའི་སྐྱུར་རྫས།

lactic acid fermentation

འྟོ་སྐྱུར་ཕབས་སྟོར།

Lactose

འྟོ་མའི་མངར་རྫས། / ལྐྱེག་མངར།

Ladybird

ཨ་མ་ཁ་ཐིག

lambda ()

ལམ་ཌ།

Lampreys

ཉ་པད་པ།

lancelets

མདུང་ཉ། (མདུང་དབིབས་ཅན་གི་ཉ་འདྲའི་མཚོ་གནས་སྟོག་
ཆགས།)

Large Hadron Collider (LHC)

ས་རྡུལ་བརྡབ་ཆས་ཆྐྱེན་མྟོ།

Large intestine

རྒྱུ་ཆྐྱེན།

Large uncharged polar

གྟོག་ཁུར་བལ་བའི་སྣྐྱེ་ལན་ཆྐྱེན་པྟོ།

Largest commercial steam system

རླངས་སྟོད་ཚོང་ལས།

larvae

ཚང་འབུ།

Larynx

གྐྱེ་བ།

Laser

ལྐྱེ་ཟྐྱེར།

LASIK (laser-assisted in situ
keratomileusis)

ལྐྱེ་སིག (ལྐྱེ་ཟྐྱེར་གཤག་བཅྟོས།)

last theorem

རྣམ་གཞག་མཐའ་མ།

last universal common ancestor
(LUCA)

ཀུན་གི་མྐྱེས་པྟོ་མཐའ་མ།

Latent construct

མི་མངྟོན་བྟོས་བཏགས།

Latent heat of fusion

འདུས་སྒྱུར་གབ་དྲྟོད།

Latent heat of sublimation

ས་རླངས་ཐད་སྒྱུར་གི་གབ་དྲྟོད།

Latent heat of vaporization

རླངས་སྒྱུར་གབ་དྲྟོད།

Lateral

ཕྐྱེད་ཕྟོགས། རྒྱང་ཕྟོགས།

Lateral column

གཞྟོགས་གཞུང།

Lateral Fissure

གཞྟོགས་སྲུབས།

Lateral geniculate body

གཞྟོགས་ཀི་ལ་ངའི་ལྷུ་གཟུགས།

Lateral heart

སིང་གི་གཞྟོགས་ངྟོས།

Lateral inhibition

གཞྟོགས་ཀི་བཀག་སྟོམ།

Lateral orbitofrontal cortex

མིག་མདུན་ཀླད་ཤུན་གི་གཞྟོགས་ངྟོས།

Lateral septum

གཞྟོགས་ཀི་བཅད་རྒྱ།

Lateral temporal cortex

རྣ་ལག་ཀླད་ཤུན་གི་གཞྟོགས་ངྟོས།

Lateral Ventricle

གཞྟོགས་ཤག

Lateral view

གཞྟོགས་ངྟོས་ཀི་རྣམ་པ།

Lathe

དཀྲུག་འཁྟོར།

Latitude

འཕྐྱེད་ཐིག

Lattice

ལིང་ཚེ། རྒྱ་ཚེག

Launching speed

འཕྐྱེན་གཏྟོང་མགྟོགས་ཚད།

Laundry

འཁྲུ་གཤལ། ཁང་འཁྲུད།

law of independent assortment

རང་དབང་དབྐྱེ་བསལ་གི་གཏན་ཁིམས།

law of segregation

དབྐྱེ་འབྐྱེད་ཀི་ཁིམས།

Lawnmower

སང་རྩྭ་འབྐྱེག་ཆས།

Laws of reflection

ལྟོག་འཕྟོའ ་ི གཏན་ཁིམས།

Leap tide

འཕྱུར་རླབས།

leap tide

འཕྟོ་རླབས།

Learning

ཤྐྱེས་སྟོང་།

Learning disabilities

ཤྐྱེས་སྟོང་ཉམས་སྟོན།

Least Square

ཆུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར།

Least Square Method

ཆུང་མཐའ་རང་བསྒྱུར་ཐབས།

Leech

པད་པ།

Left coronary artery

སིང་གཡྟོན་འཕར་རྩ།

Left sympathetic trunk

གཅྐྱེས་ཚོར་གཞུང་ར་གཡྟོན།

left ventrolateral prefrontal cortex

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་འྟོག་གི་གཞྟོགས་ཆ་གཡྟོན།

Left visual field

མིག་ལམ་གཡྟོན།

Legumes

གང་བུ་ཅན། གང་བུ་ཅན་གི་རྩི་ཤིང་།

Length contraction

རྒྱང་འཁུམ།

Lens

དྭངས་ཤྐྱེལ།

lenticular cloud

སྦུབས་སིན།

lenticular lens

སྦུབས་ཤྐྱེལ།

Lenz’s law

ལན་ཛིའི་གཏན་ཁིམས།

Lepton

ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Leucine

ལུ་སིན།

Leucoplast

ཚོས་མྐྱེད་དབང་ཕ།

Leukocytes

དཀར་ཕུང་།

Leukotrienes (LT)

དཀར་རྫས་འཆིང་གསུམ།

Lever

འདྐྱེགས་ཆས།

Lever arm

འདྐྱེགས་ལག

LH,FSH

ལྒང་ཕ་སྐུལ་བའི་རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Lichen

རྡྟོ་དྲྐྱེག

Life

ཚེ་སྟོག

Life cycle

ཚེ་རྒྱུན་འཁྟོར་ལྟོ།

Life cycle of the malaria parasite

དུག་ཚད་འདར་བུ་སྐྱེད་བྐྱེད་གཞན་རྐྱེན་སྟོག་ཆགས་ཀི་ཚེ་
རྒྱུན་འཁྟོར་ལྟོ།

Life track

སྐར་ཚེ་རྒྱུ་ལམ།

Lifestyle

མི་ཚེ་སྟོང་སངས། ཚེ་སྟོང་སངས།

Lifetime prevalence rate

ཚེ་གང་ཁབ་ཚད།

Ligament

ཆུ་བ།

Ligand

འབར་རྡུལ།

Light chain

ཡང་ཕྐྱེང།

light clock

འྟོད་ཚོད། (འྟོད་རྡུལ་ཆུ་ཚོད།)

Light emitting diode (LED)

འྟོད་འཕྟོའ ་ི སྣྐྱེ་གཉིས་སྦུ་གུ

light pipe

འྟོད་སྦུག

light reactions

འྟོད་བརྐྱེན་རྣམ་འགྱུར།

Light year

འྟོད་ལྟོ།

lightning

གྟོག་ཞགས། གྟོག་འགྱུ།

lightning rode

ཐྟོག་ལྐྱེན།

lignin

ཤིང་རྫས་ལིག་ནིན།

Limbic network

ཀླད་ཉིང་དྲ་ཚོགས།

Limbic system

མཐའ་མཚམས་མ་ལག (མཐའ་འཁྟོར་མ་ལག)

limit

་་་མཐའ།

Line graph

ཐིག་རིས།

line of sight

མཐྟོང་ཐིག བལ་ཐིག

linear dimension

ཐད་རྒྱུགས་ཕྟོགས་ཆ།

Linear equation

ཐད་དྲང་མཉམ་རྩིས།

Linear factor

ཐད་དྲང་གྲུབ་ཆ།

Linear graph

ཐད་དྲང་ཐིག་རིས།

Linear momentum

ཐད་དྲང་འགུལ་ཚད།

Linear motion

དྲང་འགུལ།

Linear pair

ཐད་དྲང་ཆ་ལན།

Linear Pair axiom

ཐད་དྲང་ཆ་ལན་སི་སྟོལ།

Linear programming

ཐད་དྲང་འཆར་འགྟོད།

Linear transformation

ཐད་དྲང་བརྐྱེ་འགྱུར།

Lingual Gyrus

སྐད་བརྡ་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

linkage map

མཐུད་སྐྱེལ་ས་བཀ། མཐུད་བཀ།

linked genes

སྐྱེལ་བའི་རིགས་རྫས།

Linnaean classification system

ལི་ནྐྱེའི་དབྐྱེ་ལུགས།

Lipase

ལི་ཚིལ་སིན་རྫས།

Lipid

ཞག ལི་ཚིལ།

Lipid bilayer

ལི་ཚིལ་རིམ་གཉིས།

Liposome

ཞག་གཟུགས།

Liquid

གཤྐྱེར་གཟུགས།

Liquid hydrogen bubble chamber

གཤྐྱེར་གཟུགས་ཡང་རྡུལ་གི་ལྦུ་སམ།

Listeriosis

ལིསི་ཊི་སིན་ནད།

Literal expression

གངས་ཚབ་རྣམ་འགྱུར།

Literal number

གངས་ཚབ།

Lithosphere

རྡྟོ་ཁམས།

Liver cancer

མཆིན་འབས།

Liver transplantation

མཆིན་པ་སྟོ་འཛུགས།

Living being

སྟོག་ལན།

Living Staircase

ཚེ་སྟོག་ཐྐྱེམ་སྐས།

Living thing

སྐྱེ་ལན།

Lobe

འདབ་མ།

Local

ས་ཁུལ།

Local anesthesia

ཉིང་སིད།

local clock

གནས་ཀི་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

Local Cluster

ཉྐྱེ་ཚོམ།

Local group

ཉྐྱེ་ཚོགས།

Locomotor

འགུལ་སྟོད་ཀི།

locus

འཁྟོད་ས།

Locus ceruleus

སྟོ་ཁུལ།

Lodestone

འགྲུལ་རྡྟོ།

Logic

གཏན་ཚིགས།

Logical empiricism

གཏན་ཚིགས་མངྟོན་སུམ་རིང་ལུགས།

Logical positivism

གཏན་ཚིགས་བདྐྱེན་དྟོན་རིང་ལུགས།

Logical positivist

གཏན་ཚིགས་བདྐྱེན་དྟོན་སྨྲ་བ།

long-distance synchrony

ཐག་རིང་དུས་མཉམ་རང་བཞིན།

Long-term depression

རྒྱུན་གནས་(ལས་འཇུག་)ནུས་འཕི།

Long-term memory

བརན་འཛིན་དྲན་པ།

Long-term potentiation (LTP)

རྒྱུན་གནས་(ལས་འཇུག་)ནུས་སར།

Longitude

གཞུང་ཐིག

Longitudinal study

ཡུན་ཁབ་ཞིབ་འཇུག

Longitudinal wave

གཞུང་རླབས།

Loop Antenna

གནམ་ལྟོང་།

Loops

ཨ་ལྟོང།

Loose fibrous gel

ལྟོད་སྐྱེལ་སྤུ་རྩི།

Lorentz factor

ལྟོ་རྐྱེན་ཛའི་རྐྱེན་གངས།

Lorentz’s contraction

ལྟོ་རྐྱེན་ཛའི་བསྡུ་འཁུམ།

Loudness

གྟོ་ཤུགས།

Low definition (LD)

གསལ་ངར་ཞན་པྟོ། (གསལ་ཞན།)

Low tide

དམའ་རླབས།

Low-resolution image

ཚགས་ལྟོད་སྣང་བརྙན།

low-temperature sink

གང་གཞྟོང་། དྲྟོད་ཚད་དམའ་གཞྟོང་།

lucid dream

དྭངས་བའི་རི་ལམ། (རི་ལམ་རི་ལམ་ཡིན་པ་ངྟོ་ཤྐྱེས་པའི་རི་
ལམ།)

Lumbar curve

སྐྐྱེད་པའི་གུག སྐྐྱེད་གུག

Luminance

འཕྟོ་ཤུགས།

Luminosity

འཕྟོ་ཚད།

Luminous intensity

འྟོད་ཀི་བཀག་མདངས།

Lunar eclipse

ཟ་འཛིན།

Lung Cell

གྟོ་བའི་ཕ་ཕུང་།

Lung infection

གྟོ་བའི་གཉན་ཁ།

Lungfish

གྟོ་ཉ།

Lupus

སང་ཤུ། (པགས་ནད)

Luteinizing hormone

སྐྱེར་ཁུག་སྐྱེད་རྐྱེན།

lutenum

སྐྱེར་ཁུག

Lymph

ཆུ་སྐྱེར།

lymph channels

ཆུ་སྐྱེར་རྒྱུ་ལམ།

Lymph nodes

རྐྱེན་མདུད།

Lymph system

རྐྱེན་གཤྐྱེར་མ་ལག

Lymph tissue

ཆུ་སྐྱེར་ཕུང་གྲུབ།

lymph vessels

ཆུ་སྐྱེར་རྒྱུ་རྩ།

Lymphatic system

ཆུ་སྐྱེར་མ་ལག

Lymphocytes

ཆུ་སྐྱེར་ཕ་ཕུང་།

Lysine

ལཻ་སིན།

Lysing

ལཻས་བཤིག་གཏྟོང་བ།

Lysogenic cycle or Lysogeny

འཐིམ་སྟོར་སྐྱེད་སྐྱེལ།

Lysosome

འབྐྱེད་གཟུགས།

Lytic cycle

ཞིག་སྟོར་སྐྱེད་སྐྱེལ།

m/s

སྐར་ཆ་རྐྱེར་བགྟོད་པའི་མི་ཊར།

Macaque monkey

སྐྱེའུ་མྐྱེ་ཀག

Machenoreceptor

འགུལ་ཤུགས་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Machine

འཕྲུལ་ཆས།

Macroevolution

འཕྐྱེལ་འགྱུར་ཆྐྱེན་མྟོ།

Macromolecule

འདུས་རྡུལ་ཆྐྱེན་མྟོ།

macronutrient

རགས་བཅུད།

Macrophages

རགས་ཟ།

Macroscopic properties

མཐྟོང་རུང་ཁད་ཆྟོས།

Macula

སྐྱེར་ཐིག

Macula lutea

སྐྱེར་ཐིག

magenta

དམར་ས།

Maglev

ཁབ་ལྐྱེན་འདྐྱེགས་འགྟོག

Magnesium

དཀར་གཡའ།

Magnetic declination

ཁབ་ལྐྱེན་ཡྟོ་ཟུར།

Magnetic domain

ཁབ་ལྐྱེན་ཁབ་ཁྟོངས།

Magnetic field

ཁབ་ལྐྱེན་ར་བ།

Magnetic force

ཁབ་ལྐྱེན་གི་ཤུགས།

Magnetic mirror

ཁབ་ལྐྱེན་མྐྱེ་ལྟོང་།

magnetic moment

ཁབ་ལྐྱེན་སྐྱེལ་ཚད།

magnetic monopole

ཁབ་ལྐྱེན་རང་སྣྐྱེ།

magnetic pole

ཁབ་ལྐྱེན་སྣྐྱེ།

Magnetic resonance imaging (MRI) ཁབ་ལྐྱེན་མཉམ་འདར་དཔར་ལྐྱེན།
Magnetic resonance spectroscopy
(MRS)

ཁབ་ལྐྱེན་མཉམ་འདར་འྟོད་ཤལ་བརག་ཐབས།

Magnetically levitated

ཁབ་ལྐྱེན་གིས་བཀག་པའི།

Magnetism

ཁབ་ལྐྱེན་རང་བཞིན།

magnetite

ཁབ་ལྐྱེན་གཏྐྱེར་རྡྟོ།

Magnetization

ཁབ་ལྐྱེན་སྐྱེད་བསྒྱུར།

Magnetoencephalography (MEG)

ཀླད་པའི་སྡུད་ར་གྟོག་དཔར།

Magnetohydrodynamics (MHD)

ཁབ་ལྐྱེན་གཤྐྱེར་འགུལ་རིག་པ།

Magnification

ཆྐྱེར་སྐྱེད།

magnifying glass

ཆྐྱེ་ཤྐྱེལ།

Magnitude

ཚད་རིམ། ཆ་ཚད།

Magnocellular neurosecretory cell

ཟགས་ཐྟོན་ཕུང་ཆྐྱེན་དབང་རྩ་ཕ་ཕུང་།

Magplane

ཁབ་ལྐྱེན་འཕུར་གྲུ།

Main chain

གཙོ་ཕྐྱེང།

Main sequence

གཙོ་རིམ། གྟོ་རིམ་གཙོ་བྟོ།

Main sequence star

གཙོ་རིམ་སྐར་མ།

Major histocompatibility complex
(MHC)

ཕུང་གྲུབ་འཕྟོད་ཚད་འདུས་ཆྐྱེན།

Malaria

དུག་ཚད་འདར་བུ། མ་ལྐྱེ་རི་ཡ།

Malate

མ་ལིག་སྐྱུར་ཚྭ།

Malate dehydrogenase

མ་ལིག་སྐྱུར་ཚྭ་ཡང་དབལ་སིན་རྫས།

Malfunction

བྐྱེད་ལས་ལྟོག་པ།

Malic acid

མ་ལིག་སྐྱུར་རྫས།

Malignant glaucoma

ནང་འགིབ་ངན་པ།

Maltose

མྐྱེལ་མངར།

Mammal

ནུ་གསྟོས་སྟོག་ཆགས།

mammary gland

ནུ་མའི་རྐྱེན་བུ།

Mammillary body

ནུ་གཟུགས་(ཀླད་ཞྟོ་)།

Mammillothalamic tract

ནུ་གཟུགས་ཀླད་སྦུག་སྐྱེལ་ལམ།

Manic-depressive disorder

འཕར་འབུམ་སྐྱེམས་ནད།

Mantle

ས་ཡྟོལ།

Marburg virus

མར་སག་གཉན་སིན།

marine biology

མཚོ་ཆགས་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

marine biome

རྒྱ་མཚོའི་འཚོ་སྐྱེ། (རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཚོ་བའི་སྐྱེ་དངྟོས་ཀི་
སྐྱེ།)

Marine worms

མཚོ་འབུ།

Marital exhaustion

ཁིམ་གསར་ངལ་དུབ།

Marital happiness

གཉྐྱེན་སྒྲིག་བདྐྱེ་སིད།

Mars

གཟའ་མིག་དམར།

Mars Science Laboratory Descent
Stage

མིག་དམར་ཚན་རིག་བརག་དཔྱད་ཁང་གི་བབ་རིམ།

marsupial

ཁུག་ལན་སྟོག་ཆགས།

Marsupial Mammals

ཁུག་ལན་ནུ་གསྟོ་སྐྱེམས་ཅན།

Masochism

མང་འཚེངས།

Mass

གདྟོས་ཚད།

Mass defect

གདྟོས་ཚད་རྒུད་ཁད།

mass extinction

སྐྱེབས་སྟོང་།

Mass lost

གདྟོས་ཚད་བྟོར་བརླག

Mass number

གདྟོས་གངས།

mass spectrometer

གདྟོས་ཚད་འྟོད་ཤལ་བརག་ཆས།

Mass transportation

སྐྱེབ་དབྟོར།

mass-energy conversion formula

གདྟོས་ནུས་བརྐྱེ་བསྒྱུར་སི་འགྟོས།

mass-energy equivalence
Master circadian clock

གདྟོས་ཚད་དང་ནུས་པའི་མཉམ་ཐང་། (གདྟོས་ནུས་མཉམ་
ཐང་།)
ལུས་ཀི་དུས་འཛིན་གཙོ་བྟོ།

master clock

དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ་གཙོ་བྟོ།

Master of Mint

ཊམ་བདག་ཆྐྱེན་མྟོ།

Materialism

དངྟོས་གཙོ་རིང་ལུགས།

Mathematical Description

རྩིས་བཤད།

Mathematical Principles of Natural རང་བྱུང་ལ་གྲུབ་རིག་པའི་གངས་རྩིས་རྩ་དྟོན།
Philosophy
Matter

བྐྱེམ་གཟུགས།

Mature Polypeptide

ཆ་རྫྟོགས་མང་ཟྟོས་སི་རྩི།

maxima

ཆྐྱེ་མཐའ།

Mean

སྟོམས་གངས།

Mean deviation

ཆ་སྟོམས་འབྟོལ་ཐང་།

Mean value

སྟོམས་ཐང་།

Meaning

གྟོ་དྟོན།

Measureable Quantity

འཇལ་རུང༌འབྟོར་ཚད།

Mechanic

འཕྲུལ་ཆས་བཟྟོ་པ།

mechanical digestion

འགུལ་འཇུ། (བལད་འཇུ།)

Mechanical energy

འགུལ་ཤུགས་ནུས་པ།

Mechanical equilibrium

འགུལ་ཤུགས་ཆ་མཉམ།

Mechanical vibration

འགུལ་འདར། འགུལ་ཤུགས་འདར་འགུལ།

Mechanical wave

འཕྲུལ་རླབས།

Mechanics

ཤུགས་རིག

mechanism

ལས་ཚུལ།

Mechanoreceptor

འགུལ་ཤུགས་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Medial cervical ganglion

མཇིང་པའི་རྩ་འདུས་དཀིལ་མ།

Medial geniculate body

དབུས་ཀི་ལ་ངའི་ལྷུ་གཟུགས།

Medial prefrontal cortex (PFC)

ཀླད་ཤུན་དཀིལ་མ།

Median

དཀིལ་གངས། དཀིལ་ཐིག

Median Class

དཀིལ་གལ།

Mediators

སྨྱན་པ། སྨྱན་རྡུལ།

Mediating Particle

སྨྱན་པ། སྨྱན་རྡུལ།

medical imaging

སན་དཔྱད་པར་ལྐྱེན།

Medication

སན། སན་སྟོར། སན་སྟོད། སན་གཏྟོང།

medusa (medusae)

གདུགས་ཉ།

Meiosis

སྐྱེ་ཕུང་བཞི་གྐྱེས།

Meiotic division

སྐྱེད་ཕུང་བཞི་འགྐྱེ་རིམ་པ།

Meissner’s corpuscle

མ་ཡི་སི་ནར་རྩ་སྣྐྱེ།

Melatonin

མྐྱེ་ལ་ཊྟོ་ནིན།

Melody

འགྱུར་ཁུག

Melon

མྐྱེ་ལྟོན། ག་གྟོན།

Melting point

བཞུ་ཚད།

Membrane

ཤུན་པ། སི་མྟོ།

membrane attack complex (MAC)

སི་རྟོལ་ཚོམས་བུ།

Membrane potential

སི་མྟོའ ་ི ནུས་པ།

Membrane protein

སི་མྟོའ ་ི སི་རྫས།

Memory

དྲན་འཛིན།

Memory cell

དྲན་འཛིན་ཕ་ཕུང་།

Memory gap

དྲན་པའི་བར་སྟོང།

Memory lapses

གནས་སྐབས་དྲན་ཉམས།

Memory T-cells

དྲན་འཛིན་ཕ་ཕུང་-ཊི།

memristor (memory resistor)

(དྲན་ལན་འགྟོག་གཟུགས།) དྲན་གཟུགས།

menarche

ཐྟོག་མཚལ། (མཚལ་ནི་ཁག་གི་ཞྐྱེ་ས། ཐྟོག་མའི་ཟ་མཚན་ལ་
གྟོ)

Mendalian

མྐྱེན་ཌལ་གི།

Meningitis

འཛུམ་བུ་ལག་བརྒྱལ།

Meningocele

རྒྱ་དར་འབུར་ནད།

Menopause

ཟ་མཚན་ཆད་པ།

Menstrual cycle

ཟ་མཚན་རྒྱུན་འཁྟོར།

Menstruation

ཟ་མཚན་འབབ་པ།

Mental disease

སྐྱེམས་ནད།

Mental health disorder
Mental process

སྐྱེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྟོན།
སྐྱེམས་ཀི་བྐྱེད་རིམས། སྐྱེམས་ཀི་རྒྱུད་རིམས། (སྐྱེམས་
འགྟོས།)

Mental state

སྐྱེམས་ཀི་གནས་བབས། སྐྱེམས་བབས།

Mental Stress

སྐྱེམས་གནྟོན།

Mentalizing

སྐྱེམས་བབས་དཔྟོག་པ།

Mercury

དངུལ་ཆུ། གཟའ་ལག་པ།

meristem

འབུས་སྣྐྱེ།

Merkel Cell

མྐྱེར་ཀྐྱེལ་ཕ་ཕུང།

Merkel receptors

མར་ཀྐྱེལ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Merozoite

དམ་སྐྱེས་སྐྱེ་དངྟོས།

Merry-go-round

སིད་འཁྟོར།

Mesencephalic

ཀླད་རིམ་དབུས་མའི།

Mesencephalon

ཀླད་རིམ་དབུས་མ།

Mesoarchean period

ཨར་བསྐལ་བར་མའི་དུས་རབས།

Mesoderm

བར་ཤུན།

Mesogoic Era

ཚེ་སྟོག་བར་སྐལ།

Mesolimbic dopamine system

མཐའ་འཁྟོར་དཀིལ་ཀླད་ཀི་ཌྟོ་པ་མིན་མ་ལག

Mesolimbic pathway

མཐའ་འཁྟོར་དཀིལ་ཀླད་རྒྱུ་ལམ།

Mesolimbic system

མཐའ་འཁྟོར་དཀིལ་ཀླད་མ་ལག

Meson

མི་སྟོན། འབིང་རྡུལ།

mesophyll

ལྟོ་མའི་ནང་ཤ

Mesoproterozoic period

ཡར་བསྐལ་བར་མའི་དུས་རབས།

Mesothelium

བར་རྩི།

Mesozoic era

བར་བསྐལ།

messenger RNA (mRNA)

བང་ཆྐྱེན་ཨར་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ།

Meta-analysis

ཡང་ཞིབ།

Metabolic abnormal(ities)

ནུས་སྒྱུར་སྟོན་ཆ།

Metabolic destinations

ནུས་སྒྱུར་འགྲུབ་ཡུལ།

Metabolic disease

ནུས་སྒྱུར་འཁྲུག་ནད།

Metabolic waste

ནུས་སྒྱུར་སིགས་མ།

Metabolism

ནུས་སྒྱུར། དྭངས་སིགས་འབྐྱེད་པ།

Metabolize

ནུས་སྒྱུར། ནུས་འགྱུར་གཏྟོང་བ།

Metamorphosis

གཟུགས་འགྱུར།

Metaphase

འདུ་ངྟོ་།

Metaphase plate

འདུ་སྐྱེར།

Metaphysics

དངྟོས་ལུགས་རིག་པ།

Metencephalon

ཀླད་རིམ་འྟོག་མ།

Meteor

སྐར་མདའ།

Meteorite

གནམ་རྡྟོ།

Methane

མྐྱེ་ཐྐྱེན།

Methionine

མྐྱེ་ཐ་ཡ་ནིན།

methodology

ཐབས་ཚུལ།

Metric system

བཅུ་ལུགས།

Metric units

མྐྱེ་ཊིག་བརྩི་གཞི།

Micelle

དག་སིལ།

Microbe

ཕ་དངྟོས།

Microbe Hunters

ཕ་དངྟོས་འཚོལ་མཁན།

Microbial cells

ཕ་དངྟོས་ཕ་ཕུང་།

Microbial gene

ཕ་དངྟོས་རིགས་རྫས།

Microbial genomes

ཕ་དངྟོས་ལྗིད་ནྟོམ།

Microbiologist

ཕ་གཟུགས་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ་བ།

Microbiology

ཕ་གཟུགས་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Microbiome

ཕ་དངྟོས་ལྗིད་ནྟོམ། འཚོ་ཁམས་ཕ་མྟོ།

Microbiome genes

ཕ་དངྟོས་ལྗིད་ནྟོམ་རིགས་རྫས།

Microbiota

ཕ་དངྟོས་འདུས་ཚོགས།

Microelectrode

གྟོག་སྣྐྱེ་ཕ་མྟོ།

Microevolution

ཕ་བའི་འཕྐྱེལ་འགྱུར།

Micrograph

ཕ་རིས།

Micrometer

མ་ཡི་ཁྟོ་མི་ཊར།

micronutrient

ཕ་བཅུད།

Microorganism

སྐྱེ་དངྟོས་ཕ་མྟོ།

Microsaccade

འཁྱུག་འགུལ་ཕ་མྟོ།

Microscope

ཕ་ཤྐྱེལ།

Microscopic

ཧ་ཅང་ཕ་བའི།

Microsecond

སྐར་ཆ་ས་ཡའི་ཆ།

Microstate

ཕ་བའི་གནས་བབས།

Microtremor

ཕ་འདར།

Microtubule

སྦུབ་ཕན།

Microtubule cytoskeletal network

ཕ་ཕུང་སྒྲྟོམ་རུས་ཀི་སྦུག་ཕན་དྲ་ཚོགས།

Microvilli

སྤུ་ཕན།

Microwave

ཕ་རླབས།

Microwave radiation

ཕ་རླབས་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Microwire

ཕ་སྐུད།

mid frontal cortex

མདུན་མའི་ཀླད་ཤུན་དཀིལ་མ།

Midbrain

དཀིལ་ཀླད།

Middle age

དར་ཡྟོལ།

Middle frontal gyrus

མདུན་ངྟོས་ཟྐྱེ་རྒྱུད་དབུས་མ།

Midget cell

ཕ་ཆུང་ཕ་ཕུང།

Midpoint

དཀིལ་ཚེག

Midsagittal

ཞྐྱེང་གཤགས་དབུས་མ། (ཞྐྱེང་གཤགས་བས་པའི་དབུས་ཀི་
ཆ།)

Midwife

སྐྱེ་གཡྟོག་མ།

Milky Way Galaxy

དགུ་ཚིགས་ས་མྟོ།

Mind-body dualism

ལུས་སྐྱེམས་གཉིས་གྲུབ་ཀི་ལ་བ།

Mind-wandering

སྐྱེམས་མྱུལ།

Mindfulness-Based Stress
Reduction(MBSR)

དྲན་པ་ཉྐྱེར་གཞག་ལ་བརྐྱེན་པའི་སྐྱེམས་ངལ་གཅྟོག་ཐབས།

Mineralocorticoid receptor (MR)

མི་ནྐྱེ་ར་ལྟོ་ཁྟོར་ཊི་ཁྟོ་ཡི་ཌི་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Minerals

གཏྐྱེར་རྫས།

Mingling Motion

གཤིབ་འགུལ།

Miocene

གསར་བའི་དུས་སྐབས།

Miracle drug

རྣྟོ་སན། (ནུས་པ་རྣྟོ་མྱུར་ལན་པས་ན།)

Mirror neuron

མྐྱེ་ལྟོང་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Mirror neuron system

མྐྱེ་ལྟོང་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས་མ་ལག

Mirror stimulation

མྐྱེ་ལྟོང་མཚུངས་བཅྟོས། (མྐྱེ་ལྟོང་ཕ་ཕུང་གི་མཚུངས་
བཅྟོས།)

Misattribution

ཁད་ཆྟོས་ལྟོག་སྟོར།

Miscelle

དག་སིལ།

Missing Data

བྟོར་བརླགས་གངས་ཐྟོ།

Mitochondria

ནུས་སྐྱེད་དབང་ཕ།

Mitochondrion

ནུས་སྐྱེད་ཕ་རྡུལ།

Mitosis

གཟུགས་ཕུང་གཉིས་འགྐྱེ།

Mitral valve

རྩྐྱེ་གཉིས་སི་འདབ།

Mixer

བསྐྱེ་ཆས།

Mixture

འདྲྐྱེས་རྫས།

Modal Class

མང་གངས་གལ།

Modality

ཚུལ། སྟོ། ལུགས།

Mode

མང་གངས།

Model

དཔྐྱེ་གཟུགས།

Modular theory of mind

སྐྱེམས་ཀི་དུམ་ཚན་རྣམ་གཞག

Modularity

དུམ་ཚན་རང་བཞིན།

Modulation

སྟོམ་སྒྲིག

Mold

ཧམ་སྤུ།

Molecular biology

འདུས་རྡུལ་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

molecular clocks

འདུས་རྡུལ་གི་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

molecular elements

འདུས་རྡུལ་གི་གྲུབ་ཆ།

Molecular evolution

འདུས་རྡུལ་འཕྐྱེལ་འགྱུར།

Molecule

འདུས་རྡུལ།

mollusca

ལུས་སི། (སྐྱེ།)

Mollusk

ལུས་སི།

Moment of inertia

འཁྟོར་གྐྱེགས།

Momentum

འགུལ་ཚད།

Monatomic gas

རྡུལ་རང་རླངས་གཟུགས།

Monaural sound

བརྡ་རང་གི་སྒྲ།

Monitoring salience

འཕགས་ཆྟོས་བ་ར།

Mono

ཆིག

Monoamine

ཨ་མིན་རང་ལན།

Monoamine neurotransmitter

ཨ་མིན་རང་ལན་གི་དབང་རྩ་འཕིན་པ།

Monochromatic vision

ཚོས་གཅིག་མཐྟོང་ཚོར།

Monocytes

གཅིག་ལན་ཕ་ཕུང་།

Monomer

རང་གཟུགས།

Monomial

རང་ཚན།

monophonic sound

བརྡ་རང་གི་སྒྲ།

Monophosphate

ཕྟོ་སི་ཕྐྱེཊ་ཆིག་ལན།

Monophyletic

རིགས་ཁུངས་རང་ལན།

monosaccharide

ཀ་ར་རང་ལན། ཆིག་མངར།

Monosynaptic reflex

མཚམས་རང་ལྟོག་འགུལ།

Monotreme Mammals

སྟོ་གཅིག་ནུ་གསྟོས་སྟོག་ཆགས།

Mood

ཁམས།

morbidity

Morphology
mortality

ནད་ཀི་ཁབ་ཚད། ནད་ཚད། (མིའི་ཚོགས་འདུས་ཤིག་གི་ཁྟོན་
དུ་ནད་རིགས་ཀི་འགམས་ཚད་)
གཟུགས་འགྱུར་རིག་པ།
ཤི་ཚད། ཤི་གངས། (མིའི་ཚོགས་འདུས་ཤིག་གི་ཁྟོན་དུ་འཆི་
སྟོན་གངས་ཚད་)

Morula

སྐྱེ་སྦྲུམ། (ཤིང་ཏྟོག་སྐྱེའུ་ mulberry དང་འདྲ་བས་ན།)

Mosaic

ཁ་བཀྟོད།

Moss

གྟོག་ཤིང་།

Mossy fibers

གྟོག་ཤིང་རྩ་རྒྱུས།

Motion

འགུལ་སྟོད།

Motor

སྒུལ་ཆས།

motor neurons

འགུལ་སྟོད་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Motor cortex

འགུལ་སྟོད་ཀླད་ཤུན།

motor effect

སྒུལ་ཆས་ནུས་སྣང་།

Motor generator

འགུལ་སྟོད་སྐྱེད་ཆས།

motor movement

འགུལ་སྟོད་བ་བ།

Motor neuron

འགུལ་སྟོད་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

motor neuron paralysis

འགུལ་སྟོད་དབང་རྩ་བག་ཞ

motor paralysis

འགུལ་སྟོད་བག་ཞ

Motor system

འགུལ་སྟོད་མ་ལག

Motorboat

སྣུམ་གྲུ།

Mound

ས་ཕུང།

Mouthpiece

(གིང་བུའི་) ཁ་ཆ། / ཁ་ཚབ།

Movement

གཡྟོ་འགུལ།

Movement proteins

འགུལ་བྐྱེད་སི་རྫས།

mPFC (medial prefrontal cortex)

མདུན་འདབ་མདུན་གི་དཀིལ་ཆའི་ཀླད་ཤུན།

MRI

སྡུད་དཔར། (ཁབ་ལྐྱེན་ལ་བརྐྱེན་ནས་དཔར་མང་པྟོ་སྡུད་པར་
བྐྱེད་པས་ན།)

mRNA

བང་ཆྐྱེན་ཨར་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ།

Mucous

བྐྱེ་སྣབས།

Mucus-producing cells

སྣབས་སྐྱེད་ཕ་ཕུང།

Multicellular

ཕ་ཕུང་མང་ལན།

Multimodal brain areas

ཚུལ་མང་ཀླད་ཁུལ།

Multiplication

སྒྱུར་རྩིས།

Multipotent

སྣ་ཚོགས་ནུས་པ།

Muon

མིའུ་ཨྟོན་རྡུལ།

Muon Neutrino

མིའུ་ཨྟོན་གི་མ་ནིང་ཕ་རྡུལ།

Muonic Leptons

མིའུ་ཨྟོན་ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Muscle

ཤ་གནད། ཤ་སྒྲིམ།

Muscle fiber

ཤ་གནད་ཉག་མ།

Muscle recoil

ཤ་སྒྲིམ་ཕིར་ལྟོག

Muscle spindle

ཤ་སྒྲིམ་འཕང་མ།

Muscle tissue

ཤ་གནད་ཕུང་གྲུབ།

Muscular system

ཤ་སྒྲིམ་མ་ལག

Musculoskeletal

ཤ་སྒྲིམ་རུས་སྒྲྟོམ་མ་ལག

Musical notes

ཕུ་ཚད། དབངས་རགས།

Musical scale

དབངས་རིམ།

Musical sound

སན་པའི་སྒྲ།

Musicology

རྟོལ་མྟོ་རིག་པ།

Mutagens

འགྱུར་ལྟོག་བྐྱེད་རྐྱེན།

Mutant

ངྐྱེས་མྐྱེད་འགྱུར་བག

Mutant gene

ཉྐྱེས་འགྱུར་རིགས་རྫས།

Mutase

བསར་སྒྲིག་སིན་རྫས།

Mutation

ཉྐྱེས་འགྱུར། (རྒྱུན་ལན་མིན་པའི་འགྱུར་ལྟོག)

Mutually Exclusive Events

ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་བྱུང་བ།

mycelium

ཧམ་རྩ། (ཧམ་ཤའི་རྩ་བ།)

Myelencephalon

ཀླད་རིམ་ཞབས་མ།

Myelinated Axon

བད་རྩིས་བཏུམས་པའི་བརྡ་སྐྱེལ་རྩ་ཕན།

Myelination

བད་ཤུན་གྲུབ་རིམ།

Myelomeningocele

རྒྱུངས་འབུར།

Myencephalon

རྐྱེས་ཞབས།

Myofibrils

ཤ་ཉག

Myomodulin

མཡྟོ་མྟོ་ཌུ་ལིན། (དབང་རྩའི་སི་རྩ་ཡི་རིགས་ཤིག)

myopia

རྒྱང་སྒྲིབ།

Myosins

གིམ་སི།

Naked Singularity

དམར་རྐྱེན་རང་ཉིད།

Naked-eye limit

མིག་རྐྱེན་མཐྟོང་ཚད།

Nanometer

མི་ཊར་ཐྐྱེར་ཆ།

nap/napping

གཉིད་ཐུང་།

Narcolepsy

གཉིད་འབྟོག

Nasal cavity

སྣ་སྦུག

Nascent Polypeptide

ཐྟོག་མའི་མང་ཟྟོས་སི་རྩི།

Nasonia vitripennis (nasonia
wasp)

ཝྐྱེ་ཊི་པྐྱེ་ནི་པྟོ་དྟོང་མ།

Natural frequency

རང་བྱུང་ཟྟོས་ཕྟོད།

Natural gas

རང་བྱུང་རླངས་རྫས།

Natural history of hepatitis C

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ག་པའི་རང་བྱུང་ལྟོ་རྒྱུས།

Natural killer cells

རང་བྱུང་གསྟོད་བྐྱེད་ཕ་ཕུང།

Natural philosophy

རང་བྱུང་ལ་གྲུབ་རིག་པ།

Natural resource

རང་བྱུང་ཐྟོན་ཁུངས། རང་བྱུང་ཐྟོན་རྫས།

Natural rewards

རང་བྱུང་རྙྐྱེད་པ།

Natural scientist

རང་བཞིན་གི་ཚན་རིག་པ།

Natural selection

རང་བྱུང་འདྐྱེམས་སྒྲུག

Natural units

༡ རང་བྱུང་ཚན་པ། ༢ རང་བྱུང་བརྩི་གཞི།

naturalism

རང་བྱུང་རིང་ལུགས།

naturalist

རང་བྱུང་རིང་ལུགས་པ།

nature

ལན་སྐྱེས།

Neap tide

བབས་རླབས།

near-infrared spectroscopy
topography

དམར་ཕིར་ཉྐྱེ་བའི་འྟོད་བརགས་འཁྟོད་ལུགས། (དམར་ཕིར་
ཉྐྱེ་བའི་འྟོད་ཤལ་བརག་ཐབས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་འཁྟོད་
ལུགས་གནས་བབ།)

nearsighted

ཉྐྱེ་མཐྟོང་།

Nebula

ནྐྱེ་བྷུ་ལ།

Necessary and Sufficient Condition དགྟོས་འདང་ཆ་རྐྱེན།
Necessary Condition

དགྟོས་ངྐྱེས་ཆ་རྐྱེན།

Negative curvature

ཀྟོང་གུག

negative emotion

ངན་ཕྟོགས་ཀི་སྐྱེམས་མྟོང་།

Negative emotion induction

མྟོང་ཚོར་ངན་སྐུལ།

Negative eugenics

རྒྱུད་ངན་འགྟོག་ཐབས།

Negative feedback

འཕི་ལྟོག

Negative stimuli trigger avoidance

སྐུལ་རྐྱེན་ངན་བརྡར་གཡྟོལ་ཐབས།

Negatively charged emotions

ངན་ཕྟོགས་ཀིས་བསད་པའི་སྐྱེམས་མྟོང་།

Nekton

ནྐྱེག་ཊྟོན་ (སྐྱེ་དངྟོས།)

Neoarchean period

ཨར་བསྐལ་གསར་མའི་དུས་རབས།

Neocortex

ཀླད་ཤུན་གསར་མ།

Neogene period

གསར་རྫས་དུས་རབས།

Neon

གསར་རླུང་།

Neon light

གསར་རླུང་འྟོད།

Neonatal

མ་འབར་གི། དམར་འབར་གི།

Neoproterozoic period

ཡར་བསྐལ་གསར་མ་དུས་རབས།

Neostriatum

ལན་ཤུན་གསར་མ།

Nephron

མཁལ་ཕུང་།

Neptune

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ།

Nerve

དབང་རྩ།

Nerve cell

དབང་རྩ་ཕ་ཕུང་།

Nerve cord

དབང་རྩ་རྒྱུས་ཐག

Nerve impulse

དབང་རྩའི་འཕར་བརྡ།

Nervous system

དབང་རྩ་མ་ལག

Nervous tissue

དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ།

Net

གཙང་ལག

Network

དྲ་རྒྱ།

Neural correlate

འབྐྱེལ་ཟའི་དབང་རྩ།

Neural correlates of consciousness

རྣམ་ཤྐྱེས་འབྐྱེལ་ཟའི་དབང་རྩ།

Neural crest

དབང་རྩའི་ཟྐྱེ་བ།

Neural fold

དབང་རྩའི་ལྐྱེབ།

Neural growth cone

དབང་རྩའི་འཚར་སྐྱེད་སྙུང་གཟུགས།

Neural network

དབང་རྩའི་དྲ་ཚོགས།

neural oscillation

དབང་རྩའི་ཟྟོས་འགུལ།

Neural plate

དབང་རྩའི་སན།

Neural plate border

དབང་རྩའི་སན་མཚམས།

Neural system

དབང་གཟུགས་མ་ལག

Neuronal system

དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས་མ་ལག

Neural tube

དབང་རྩའི་སྦུ་གུ།

Neurobiology

དབང་རྩའི་སྐྱེ་དངྟོས། དབང་རྩའི་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Neurobiology of memory

དྲན་པའི་དབང་རྩའི་སྐྱེ་དངྟོས།

Neurochemistry of emotion

མྟོང་ཚོར་གི་དབང་རྩའི་རྫས་སྟོར།

Neurodegenerative condition

དབང་རྩ་ཉམས་རྒུད་གནས་སངས།

Neurodegenerative disorder

དབང་རྩ་ཉམས་སྟོན། དབང་རྩ་ཉམས་པའི་འཁྲུག་སྟོན།

Neuroendocrine

དབང་རྩའི་ནང་རྐྱེན།

Neuroendocrine signaling

དབང་རྩ་ནང་རྐྱེན་བརྡ་གཏྟོང་།

Neurogenesis

དབང་རྩ་ཆགས་ཚུལ།

Neuroimager

དབང་རྩ་དཔར་ཆས། དབང་རྩ་པར་པ།

neuroimaging paradigm

དབང་རྩ་དཔར་ཚུལ་གི་ལུགས།

Neuroimaging studies

དབང་རྩ་པར་ལྐྱེན་ཞིབ་འཇུག

Neuroimmunology

དབང་རྩ་ནད་འགྟོག་རིག་པ།

Neurology

དབང་རྩའི་གསྟོ་རིག

Neuromuscular junctions

དབང་རྩ་དང་ཤ་སྒྲིམ་སྐྱེལ་མཚམས།

Neuron

དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Neuronal synchronization

དབང་རྩའི་མཚུངས་སྒྲིག

Neuropathy

དབང་རྩའི་ནད།

Neuropeptides

དབང་རྩའི་སི་རྩི།

Neuropharmacology

དབང་རྩའི་སན་སྟོར། དབང་རྩའི་སན་སྟོར་རིག་པ།

Neuroscience

དབང་རྩ་ཚན་རིག

Neurosecretory cell

ཟགས་ཐྟོན་དབང་རྩ་ཕ་ཕུང་།

Neurospora

དབང་རྩ་སྟོན་ཕྐྱེ།

Neurotoxins

དབང་རྩ་ཉྐྱེས་དུག

Neurotransmitter

དབང་རྩ་འཕིན་པ།

neurovascular coupling

དབང་རྩ་ཁག་སྦུག་གཉིས་སྐྱེལ། (དབང་རྩའི་ལས་ཀ་བསྟུན་
ནས་ཁག་གི་རྒྱུ་བ་ཕིན་པའི་འགྱུར་བ། )

Neutral Leptons

མ་ནིང་ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Neutralizing (an emotion) or
masking an emotion

མྟོང་ཚོར་སྟོམས་པ། མྟོང་ཚོར་སྒྲིབ་པ།

Neutrino

མ་ནིང་ཕ་རྡུལ། བར་རྡུལ་ཕ་མྟོ།

Neutron

བར་རྡུལ།

Neutron degeneracy pressure

བར་རྡུལ་ཉམས་པའི་གནྟོན་ཤུགས།

Neutron star

བར་རྡུལ་སྐར་མ།

བར་ལྐྱེན། (ཚོས་ལྐྱེན་སངས་ཀི་ཆ་ནས་མིང་བཏགས། མཐིང་
Neutrophil

དམར་གང་རུང་མིན་པར་བར་ན་གནས་པའི་ཟིང་ས་ལྐྱེན་
པས་ནའྟོ།།)

New fear association

འཇིགས་གྟོགས་གསར་པ།

Newton’s formula

ནྐྱེའུ་ཊྟོན་གི་སི་འགྟོས།

Newton’s law of cooling

ནྐྱེའུ་ཊྟོན་གི་གང་བསིལ་གཏན་ཁིམས།

Newton’s law of gravitation

ནྐྱེའུ་ཊྟོན་གི་འཐྐྱེན་ཤུགས་གཏན་ཁིམས།

Newton’s law of motion

ནྐྱེའུ་ཊྟོན་གི་འགུལ་སྟོད་གཏན་ཁིམས།

Niche

འཚོ་གནས་གྟོ་བབས།

Nickel

གཤའ་དཀར།

Nicotinamide adenine dinucleotide ནི་ཁྟོ་ཊིན་ཨ་མྐྱེཌ། ཨྐྱེ་ཌི་ནིན། ཉིང་རྡུལ་གྲུབ་ཆ་ཟུང།
(NADH)
Nicotine receptor

ནི་ཀྟོ་ཊིན་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Night vision

མཚན་མཐྟོང།

nine-times ionized iron

དགུ་འཐྐྱེན་ལྕགས་རྡུལ།

Nissl stain

ནི་སལ་ཚོས།

Nissl staining

ནི་སལ་ཚོས་བྱུག

Nitrogen

ན་ཡི་ཊྟོ་རྐྱེན། ཟྐྱེ་རླུང་།

Nitrogenous Bases

ན་ཡི་ཊྟོ་རྐྱེན་གི་བུལ་རྫས།

Noble gas

བཟང་རླངས།

Nocebo

རྟོག་བཟྟོས་གནྟོད་སན།

Nociceptive pain

མཐའ་རྩའི་ཟུག་རྔུ།

Nociceptor

ཟུག་རྔུ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Node

རླབས་ཚིགས།

Node and antinode of waves

རླབས་ཀི་ཚིགས་དང་ལྟོག་ཚིགས།

Non-avian Dinosaurs

གཤྟོག་མྐྱེད་གཏུམ་འབྲུག

Non-classical signalling

རྒྱུན་འགྟོས་མིན་པའི་འཕིན་གཏྟོང།

Non-conceptual

རྟོགས་མྐྱེད།

non-infectious disease

གཉན་ཁ་མྐྱེད་པའི་ནད། གཉན་ཁ་མ་ཞུགས་པའི་ནད།

Non-invasive intervention

འཇམ་བྐྱེད།

Non-invasive measures

འཇམ་ཐབས།

Non-rapid eye movement(NonREM)

མིག་འགུལ་མྱུར་མིན་གནས་སྐབས།

Non-self antigen

གཞན་ཁྟོངས་འགྟོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས།

Non-self-related reafferent

བདག་དང་འབྐྱེལ་མྐྱེད་ཀི་ནང་སྐུལ།

non-specific immune cell

ངྐྱེས་མྐྱེད་ནད་འགྟོག་ཕ་ཕུང་།

Non-specific system

ཆྐྱེད་མིན་མ་ལག

Non-stem cells

མ་རྐང་མིན་པའི་ཕ་ཕུང་།

Nonassociative learning

སྐྱེལ་མྐྱེད་ཤྐྱེས་སྟོང་།

Nonbiological sound

སྟོག་ཆགས་ལས་མ་བྱུང་བའི་སྒྲ།

Nonfree fall

གཞན་ལྷུང་།

Nonoverlapping code

མི་སྣྟོལ་བའི་བརྡ།

nonreferential loving-kindness and ལྟོས་གཞི་མྐྱེད་པའི་བམས་སིང་རྐྱེ།
compassion
Norepinephrine

ནྟོར་ཨྐྱེ་པི་ནྐྱེབ་རིན།

Normal Distribution

ཐ་མལ་ཁབ་ཚུལ།

Normal force

དྲང་ཤུགས།

Normal helium

རྒྱུན་ལན་ཧི་ལི་ཡམ།

Normal line

རྒྱུན་ཐིག

Not defined

འགྐྱེལ་མི་ཐུབ་པ།

Notation

འགྟོད་སངས།

Note

དབངས་རགས།

Notochord

སལ་ཐིག

Notochord

སལ་ཐིག

Nova

ནྟོ་ཝ།

Nuclear binding energy

ལྐྱེ་རྡུལ་སྟོམ་ནུས།

Nuclear breakup

ལྐྱེ་རྡུལ་གས་ཆག

Nuclear combination

ལྐྱེ་རྡུལ་འདུ་རུབ།

Nuclear energy

ལྐྱེ་རྡུལ་ནུས་པ།

Nuclear envelope

ཉིང་སྐྟོགས།

Nuclear envelope breaks down

ཉིང་སྐྟོགས་ཞིག་རལ།

Nuclear fission

ལྐྱེ་རྡུལ་གས་འགྱུར།

Nuclear force

ལྐྱེ་རྡུལ་གི་ཤུགས།

Nuclear fuel

ལྐྱེ་རྡུལ་འབུད་རྫས།

Nuclear fusion

ལྐྱེ་རྡུལ་འདུས་འགྱུར།

Nuclear membrane

ཉིང་སི།

Nuclear physics

ལྐྱེ་རྡུལ་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Nuclear pore

ཉིང་ཁུང་།

Nuclear power

ལྐྱེ་རྡུལ་ནུས་སྟོབས།

Nuclear reaction

ལྐྱེ་རྡུལ་འདྲྐྱེས་འགྱུར།

Nuclear reactor

ལྐྱེ་ནུས་བསྐྲུན་ཆས།

Nuclear weapon

ལྐྱེ་རྡུལ་མཚོན་ཆ།

Nucleases

ཉིང་ཕ་སིན་རྫས།

Nucleolus

ཉིང་ཕ།

Nucleon

ལྐྱེ་ཆ། (ལྐྱེ་རྡུལ་གི་ཆ་)

Nucleosynthesis

ལྐྱེ་རྡུལ་སྟོར་གྲུབ།

Nucleotides

ཉིང་རྡུལ་གྲུབ་ཆ།

Nucleus

གྟོང་བུ། ཆུན་བུ། ཚོམ་བུ།

Nucleus

ལྐྱེ་རྡུལ། ཉིང་རྡུལ།

Nucleus accumbens

ཉྐྱེ་འདབས་སྐྱེ་རིལ།

Nullizygous

རིགས་དམན།

Numerical analysis

གངས་འབྐྱེལ་དབྐྱེ་ཞིབ།

nurture

སྟོར་བྱུང་།

Nutrient

འཚོ་བཅུད། བཅུད་རྫས།

Nutrition

འཚོ་བཅུད།

Nutritious

བཅུད་ལན།

Nutritive value

བཅུད་ཡྟོན།

Oak tree

བྐྱེ་ཤིང་།

obese

ཚོ་ཆྐྱེས་པ། རྒྱགས་དྲག་པ།

obesity

ཚོ་ནད། རྒྱགས་ནད།

Objective reality

གཞི་དངྟོས་པྟོའ ་ི རང་བཞིན། ཡུལ་དངྟོས་པྟོའ ་ི རང་བཞིན།

Objective truth

གཞིའི་བདྐྱེན་པ།

Objectively true

གཞིའི་ཆ་ནས་བདྐྱེན་པ།

Objectivism

གཞི་སྨྲ་བ།

Oboe

སུ་སྣ། (གིང་བུ་ཞིག)

observation

ལ་ཞིབ།

Obsessive

ཞྐྱེན་ཤྟོར།

Obsessive compulsive disorder

དབང་མྐྱེད་ཞྐྱེན་ཤྟོར་འཁྲུགས་སྟོན།

Occipital lobe

ལག་ཤལ། ལག་འདབ།

Octagon

བརྒྱད་དབིབས།

Octave

བརྒྱད་ཚན།

Ocular drift

མིག་གི་འཁམ་བགྟོད།

Oculomotor

མིག་རིལ་འགུལ་བྐྱེད་དབང་རྩ།

Odometer

རྒྱང་ཁ།

Old age

རས་འཁྟོགས།

Olfaction

དྲི་ཚོར།

Olfactory

དྲི་ཚོར་གི།

Olfactory nerve

དྲི་ཚོར་དབང་རྩ།

Olfactory placode

དྲི་ཚོར་ཚལ་བུ།

Oligocene

ཉུང་ཤས་དུས་སྐབས།

Oligopotent

ཉུང་འགྱུར་ནུས་པ།

Oligosaccharide

ཀ་ར་ཉུང་ལན། སྣ་མང་མངར་རྫས།

On and off pulses

འཕར་འགུལ་གཏྟོང་འགྟོག

ongoing baseline

འགྟོ་མུས་གཞི་ཐིག འགྟོ་མུས་གཞི་མཚམས།

Oocyst

ཁམས་དམར་ལྒང་བུ།

Oocyte

སྟོང་རྡུལ།

Oogenesis

ཁམས་དམར་སྐྱེད་རིམ།

Oogonia

ཁམས་དམར་ས་བྟོན།

Ookinete

ལིང་བགྟོད་ཁམས་དམར། ལིང་དམར།

Ootid

ཁམས་དམར་ཁམས་མྱུག

Open Awareness

རིག་པ་དཀྐྱེལ་ཡངས།

Open structure

བཀྟོད་ཡངས།

Open structured crystal

བཀྟོད་ཡངས་དྭངས་གཟུགས།

Open system

ཕྐྱེ་བའི་མ་ལག

Open Universe

ཕྐྱེ་བའི་འཇིག་རྐྱེན།

Opsin

ཨྟོཔ་སིན་སི་རྫས།

Opsonin

གབས་རྫས།

Opsonization

གབས་སྟོར།

Optic nerve

མིག་གི་དབང་རྩ། ལ་བྐྱེད་དབང་རྩ།

Optical telescope

འྟོད་རླབས་རྒྱང་ཤྐྱེལ།

Optics

འྟོད་རིག་པ།

Optimal

ལྐྱེགས་ཤྟོས། འཚམས་ཤྟོས། ཡང་རྩྐྱེ། རྩྐྱེ་ཕུད།

Optogenetics

འྟོད་སད་རིགས་རྫས་རིག་པ། འྟོད་སད་རིགས་རྫས།

Oral cavity

ཁའི་བུ་ག

Orbit

སྐྟོར་བ། སྐྟོར་བ་རྒྱག་པ། འཁྟོར་ལམ།

Orbitofrontal cortex

མིག་མདུན་ཀླད་ཤུན།

Orchestra

རྟོལ་རྩྐྱེད་རུ་ཁག

Order

གལ།

Order pair

རིམ་ཆ།

Ordovician period

མཚོ་རྒྱས་དུས་རབས།

Orexin

དང་སད་འཕིན་པ།

Organ

དབང་པྟོ། ལུས་ཀི་དབང་པྟོ།

Organ

འབུད་རྟོལ། (རྟོལ་ཆས་ཤིག)

organ donor

དབང་པྟོ་སིན་མཁན།

Organ of Corti

ཁྟོར་ཊི་དབང་པྟོ།

Organ pipe

འབུད་རྟོལ་སྦུ་གུ

Organ transplantation

དབང་པྟོ་སྟོ་འཛུགས།

Organelle

དབང་ཕ།

Organic

སྐྱེ་ལན།

Organic compounds

སྐྱེ་ལན་འདུས་རྫས།

Organism

སྐྱེ་དངྟོས།

organismal

སྐྱེ་དངྟོས་ཀི།

Organismal system

སྐྱེ་དངྟོས་མ་ལག

Organogenesis in the Nervous
System

དབང་རྩ་མ་ལག་ནང་གི་དབང་པྟོ་དྟོད་རིམ།

Oscillation

ཡྟོམ་འགུལ། གཡྟོ་འགུལ། ཟྟོས་འགུལ།

Oscillator

གཡྟོ་བྐྱེད།

oscillatory frequency

ཟྟོས་འགུལ་ཟྟོས་ཕྟོད།

Oscilloscope

ཟྟོས་འགུལ་སྟོན་ཆས།

Otic placode

སྣའི་ཚལ་བུ།

Otoliths (Utricle and saccule)

རྣ་རྡྐྱེའུ།

Ought self

དགྟོས་བདག

Out of phase

ངྟོ་མི་མཐུན་པ།

Output

ཐྟོན་སྐྱེད། འབས་བུ།

Output distance

ཕི་འདྲྐྱེན་རྒྱང་ཐག

Output force

ཕི་འདྲྐྱེན་གི་ཤུགས།

Ovary

བསམ་སྐྱེའུ།

over weight

ལྗིད་ཆྐྱེས་བ།

Overlapping gene

ལབ་རྩྐྱེག་རིགས་རྫས།

Overload

ཐྐྱེག་བརལ།

Oviduct

ཁམས་དམར་སྦུ་གུ

Ovulation

ཁམས་དམར་གྟོད་འདྟོན།

Ovulation cycle

ཁམས་དམར་གྟོད་འདྟོན་འཁྟོར་རྒྱུན།

Ovum

ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་།

Oxaloacetate

ཨྟོག་ས་ལྟོ་ཨྐྱེ་སི་ཊྐྱེཊ།

Oxidize

འཚོ་རླུང་སྟོར་སྐྱེབ།

Oxygen

འཚོ་རླུང་།

Oxygenated blood

འཚོ་རླུང་ལན་པའི་ཁག

Oxytocin

ཨྟོག་སི་ཊྟོ་སིན། (རྐྱེན་རྫས།)

Ozone layer

ཨྟོ་ཛོན་རླུང་རིམ།

Pacemaker

འགྟོས་ཆས། སྐུལ་ཆས།

Pacinian corpuscles

པྐྱེ་སི་ནིན་རྩ་སྣྐྱེ།

Padded dashboard

བར་བཙངས་མདུན་པང།

Paint gun

ཚོས་མདའ།

Pair bond

གཉིས་གཅུགས།

Paleoarchean period

ཨར་བསྐལ་རྙིང་མའི་དུས་རབས།

Paleocene

རྙིང་བའི་དུས་སྐབས།

Paleogene period

ས་རྫས་དུས་རབས།

Paleontologist

གདྟོད་མའི་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ་བ།

Paleontology

གདྟོད་མའི་སྐྱེ་དངྟོས་རིག་པ།

Paleoproterozoic period

ཡར་བསྐལ་རྙིང་མའི་དུས་རབས།

Paleozoic Era

ཚེ་སྟོག་གནའ་སྐལ།

Paleozoic era

གནའ་བསྐལ།

Palpitation

སིང་སྤྱུགས་པ།

Pancreas

གཤྐྱེར་མ། གཤྐྱེར་རྐྱེན། མྐྱེ་གནས།

Pancreatic cell

གཤྐྱེར་རྐྱེན་ཕ་ཕུང་།

Pandemic

ཀུན་ཁབ་ནད་ཡམས། གཉན་ནད་ནག་པྟོ།

pandemic disease

ཀུན་ཁབ་ནད་ཡམས།

Parabolic mirror

མྐྱེ་ལྟོང་གུག་མ།

Paracrine signaling

ཉྐྱེ་རྐྱེན་བརྡ་གཏྟོང་། ཟགས་ཉྐྱེ་འཕིན་གཏྟོང་།

Paradigm

གཞི་རྩའི་ལ་གྲུབ།

Paradigm shift

གཞི་རྩའི་ལ་གྲུབ་ཀི་འགྱུར་བ།

Parahippocampal (PHC) cortex

མཚོ་རའི་མཐའ་འཁྟོར་ཀླད་ཤུན།

Parahippocampal gyrus

མཚོ་རའི་མཐའ་འཁྟོར་ཟྐྱེ་རྒྱུད།

Paralimbic network

ཉྐྱེ་བའི་ཀླད་ཉིང་དྲ་ཚོགས།

Parallax

མཐྟོང་ཁད།

Parallax Second

མཐྟོང་ཁད་སྐར་ཆ།

Parallel

ཐད་གཤིབ།

Parallel circuit

གཤིབ་སྐྱེལ་གྟོག་ལམ།

Parallel lines

གཤིབ་ཐིག

Parallel processing

ཐད་གཤིབ་བྐྱེད་རིམ།

Parallelogram

གཤིབ་རིས།

Parallelogram rule

གཤིབ་རིས་འགྟོ་ལུགས།

Paralympic

རྒྱལ་སིའི་དབང་པྟོ་སྟོན་ཅན་གི་རྩྐྱེད་འགན།

Paralysis

གིབ་སྟོན།

Paramagnetic

ཁབ་འཐྐྱེན།

Paramecia

འཇྟོང་སིན།

Parameter

ཞུགས་གངས། ཚད་གཞི།

Parasite

གཞན་ཟ།

Parasitic disease

གཞན་ཟས་དྲངས་པའི་ནད།

Parasympathetic nerves

ཉྐྱེ་བའི་གཅྐྱེས་ཚོར་དབང་རྩ།

Paravertebral sympathetic ganglia

སལ་འདབ་གཅྐྱེས་ཚོར་རྩ་འདུས།

Parietal Cells

ལྐྱེབས་ཀི་ཕ་ཕུང།

Parietal lobe

ཐྟོད་ཤལ། གཙུག་འདབ།

Parieto-occipital sulcus

གཙུག་ལག་བར་སུལ།

Parkinson’s Disease

པར་ཀིན་སྟོན་གི་ནད། (རྩ་དཀར་གི་ནད་ཅིག)

Parsec

པར་སྐྱེག གཞུ་ཁུག་སྐར་ཆ།

Partial

ཆ་ཙམ། ཕྟོགས་རྐྱེ་བ། ཕྟོགས་ཙམ།

Partial epilepsy

ཆ་ཤས་བརྒྱལ་གཟྐྱེར།

Partial seizure

ཆ་ཤས་འདར་རྐྱེངས།

Partial tone

གདངས་ཆ།

Particle

རྡུལ།

Particle accelerator

མྱུར་སྣྟོན་རྡུལ་ཆས།

Particle collider

ཕ་རྡུལ་བརྡབ་ཆས།

Particle physicist

ཕ་རྡུལ་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ་བ།

Particle physics

ཕ་རྡུལ་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Parvocellular neurosecretory cell

ཟགས་ཐྟོན་ཕུང་ཆུང་དབང་རྩ་ཕ་ཕུང་།

Passive immunity

གཞན་སྐྱེད་ནད་འགྟོག

Passive transport

རང་འཁྐྱེར།

Patent

ཐྟོབ་རགས།

Patented

ཐྟོབ་རགས་བཀྟོད་པ།

Path

རྒྱུད་ལམ།

Pathogen

ནད་སིན་ཕ་མྟོ།

Pathology

ནད་བརག་རིག་པ། ནད་ཀི་ཉམས་སྟོན།

Pathway

རྒྱུ་ལམ།

Pattern

བཀྟོད་རིས། འགྟོས།

Payload

ཐྐྱེག་ཁུར།

peak

ཟྐྱེ།

trough

གཤྟོང་།

Peak emission

གྟོད་གཏྟོང་མཐྟོ་ཤྟོས།

Pelton wheel

པྐྱེལ་ཊྟོན་འཁྟོར་ལྟོ།

Pendent chain

དཔྱང་ཕྐྱེང།

Penicillin

པྐྱེ་ནི་སི་ལིན།

Peninsula

ཕྐྱེད་གིང་།

Pentagon

ལྔ་དབིབས།

Pentose

ལྔ་ཚན་ཀ་ར།

Pentose Sugar

ལྔ་ལན་ཀ་ར།

Penumbra

ཆ་སྒྲིབ།

Pepsin

པྐྱེབ་སིན་སིན་རྫས།

Peptide

སི་རྩི།

Peptide bond

པྐྱེབ་ཊ་ཡི་འཆིང་བ།

Peptide Hormones

སི་རྩི་རྐྱེན་རྫས།

Peptidoglycan

པྐྱེབ་ཊི་ཌྟོ། གི་ལ་ཡི་ཁན།

Perceive

ཤྐྱེས་པ།

Percentile

བརྒྱ་ཆའི་གནས་རིམ།

Perception

འདུ་ཤྐྱེས།

Percussion

དཀྟོལ་རྡུང་རྟོལ་ཆས། དཀྟོལ་ཆས།

Perfectly elastic

སྟོར་གནས་རྣམ་དག

Perfectly inelastic collision

སྟོར་མིན་རྣམ་དག་གི་རྡུང་ཁ།

Perfusion

ཁབ་རྒྱུག

Periaqueductal gray matter

གཤྐྱེར་སྦུག་མཐར་གནས་ས་རྫས།

Perigee

ཉྐྱེ་མཐའ།

Perimysium

ཤ་གིམས་མཐའ་སི།

Period

འཁྟོར་ཡུན།

period

དུས་རབས།

Periodic

འཁྟོར་ཡུན་གི།

Periodic table

རྩ་རྫས་རྐྱེའུ་མིག

Periodic table of elements

རྩ་རྫས་ཀི་འཁྟོར་རྒྱུན་རྐྱེའུ་མིག

Peripheral

མཐའ་འཁྟོར།

peripheral circadian clock

མཐར་གནས་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

Peripheral ganglia

མཐའ་འཁྟོར་རྩ་འདུས།

Peripheral nerve

མཐའ་འཁྟོར་དབང་རྩ།

Peripheral nervous system (PNS)

མཐའ་འཁྟོར་དབང་རྩ་མ་ལག

Peripheral sensitization

མཐར་གནས་ཚོར་བསྐྱེད།

Permeability

སིམ་བརྒྱུད་རང་བཞིན།

Permeable

སིམ་བརྒྱུད་རུང་བ།

Permian period

སར་སྤུངས་དུས་རབས།

Perpendicular

དྲང་འཕང་།

Perpetual motion

རྒྱུན་འགུལ།

Perpetual-motion machine

རྒྱུན་འགུལ་འཕྲུལ་ཆས།

Persistence

ཨུ་ཚུགས།

Perspective

མཐྟོང་སྣང།

Perturbation

འཁྲུག་འགུལ།

Petal

མྐྱེ་ཏྟོག་གི་འདབ་མ།

Petroleum

རྡྟོ་སྣུམ།

Phagocytes

ཟ་བྐྱེད་ཕ་ཕུང་།

Phagocytic cells

ཟ་བྐྱེད་ཕ་ཕུང་།

Phagocytosis

ཟ་བྐྱེད་ཕ་ཕུང་གི་ལས་ཚུལ།

Phanerozoic eon

མངྟོན་པའི་བསྐལ་ཆྐྱེན།

Pharmaceutical industry

སན་སྟོར་བཟྟོ་གྲྭ།

Pharmacologically

སན་རྫས་ཀི།

Pharynx

མཚུལ་པ།

Phase

ངྟོ།

Phased out

རིམ་བསྡུ།

Phasic

ཆད་འཇུག

Phenocytosis

ཕ་ཕུང་འཐུང་འདྲྐྱེན།

phenomenology
Phenotype

བདག་མྟོང་། བདག་མྟོང་རིག་པ། (དྟོ་བདག་རང་ངམ་གང་
ཟག་དང་པྟོ་ལ་བྱུང་བའི་མྟོང་བ།)
རིགས་རྫས་མངྟོན་རྣམ།

Phenotypic plasticity

རིགས་རྫས་མངྟོན་རྣམ་མཉྐྱེན་གཤིས།

Phenylalanine

ཕི་ན་ཡིལ་ཨ་ལ་ནིན།

Phenylketonuria

ཕི་ན་ཡིལ་ཀི་ཊྟོན་གཅིན་བབས།

Pheromone

རྐྱེན་རྫི།

Phlegm

བད་ཀན།

Phloem

བཅུད་ལམ།

Phlogiston theory

མྐྱེ་རྫས་ཀི་རྣམ་གཞག

Phoneme

གདངས་རྩ།

Phonetics

སྒྲ་གདངས་རིག་པ།

Phonograph

སྒྲ་འཁྟོར།

Phonograph record

སྒྲ་སྐྱེར།

Phonology

སྐད་གདངས་རིག་པ།

Phosphodiester

འྟོད་མ་ཨྐྱེ་སི་ཊར་གཉིས་འདུས།

Phosphoenolpyruvate

འྟོད་མ་ཨྐྱེ་ནྟོལ་པྐྱེ་རུ་ཝྐྱེ་ཊ།

Phosphofructokinase (PFK)

འྟོད་མ་ཕུ་རུ་མངར་སྟོར་སིན་རྫས།

Phosphoglycerate

འྟོད་མ་གི་ལི་སི་རྐྱེ་ཊ།

Phosphoglycerate mutase

འྟོད་མ་གི་ལི་སི་རྐྱེ་ཊ་བསར་སྒྲིག་སིན་རྫས།

Phospholipid

ཕྟོ་སི་ཕྟོ་ལི་ཞག འྟོད་མའི་ལི་ཚིལ།

Phosphorescence

བརྒྱུད་འཚེར།

Phosphorous

འྟོད་ཀི་མ་མ།

Photoautotroph

འྟོད་སྟོར།

Photocell

འྟོད་རྫས་གྟོག་སན།

Photoflash

འྟོད་འཁྱུག

Photometry

འྟོད་ཚད་རིག་པ། འྟོད་ཚད།

Photomicrograph

ཕ་པར། ཕ་རིས།

Photon

འྟོད་རྡུལ།

Photopigment

འྟོད་ཚོས།

Photoreceptor

འྟོད་རྡུལ་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Photosphere

འྟོད་ཁིམ།

Photosynthesis

འྟོད་ཀི་སྟོར་སྐྱེབ། འྟོད་སྟོར།

phototransduction

འྟོད་རྡུལ་བརྡ་སྒྱུར།

Photovoltaic cell

འྟོད་སྐྱེད་ཝྟོལ་ལན་གྟོག་སན།

Photovoltaic ink

འྟོད་སྐྱེད་ཝྟོལ་ལན་སྣག་ཚ།

Photovoltaic power sheets

འྟོད་སྐྱེད་ཝྟོལ་ལན་གྟོག་སན།

Photovoltaic solar cell

འྟོད་སྐྱེད་ཝྟོལ་ལན་ཉི་ཟྐྱེར་གྟོག་སན།

Phylogeny

ཚོགས་སྐྱེའི་འཕྐྱེལ་རིམ།

Phylum

སྐྱེ།

Physical basis of compassion

སིང་རྐྱེའི་ལུས་རྐྱེན།

Physical reasoning

ཕི་དངྟོས་པྟོའ་ི གཏན་ཚིགས།

physical repair

གཟུགས་བཅྟོས། (གཟུགས་ཕུང་ཉམས་གསྟོ།)

physical restoration

གཟུགས་གསྟོ། (གཟུགས་ཕུང་བསར་གསྟོ།)

Physical science

དངྟོས་གཟུགས་ཚན་རིག

Physics

དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Physiologic system

ལུས་གནས་མ་ལག

Physiological process

ལུས་ཕུང་འགྟོ་ལུགས།

Physiology

ལུས་གནས་རིག་པ།

Phytoplankton

འྟོད་སྟོར་མཚོ་གཡྐྱེང།

Piano

པིཡ་ནྟོ། རྣྟོ་སྐྱེང་།

Piccolo

གིང་བུ་པིཀ་ཀ་ལྟོ།

Pie Chart

གྟོར་རིས།

Pigment

ཚོན་རྫས།

Pigment Cell

ཚོན་རྩི་ཕ་ཕུང་།

Pile driver

གདུང་འཛུགས་འཕྲུལ་ཆས།

Pineal body/ pineal gland

ཐང་འབྲུ་གཟུགས་ཕུང་།

Pion

པ་ཡྟོན་རྡུལ།

Pioneer 10

སྟོལ་འབྐྱེད་པ་ ༡༠

Pit

ཀྟོང་བུ། དུང་།

Pit-derived eye

ཀྟོང་མིག

Pitch

ར། དབངས་ར།

Pituitary glands

པི་ཅུ་རྐྱེན་བུ།

Placebo

རྟོག་བཟྟོས་ཕན་སན།

Placenta

ཤ་མ།

Plague

པི་ལྐྱེག་གཉན་རིམས།

Planet

གཟའ།

Planetary Nebula

གཟའ་འདྲ་སིན་ཕུང༌།

Plankton

མཚོ་གཡྐྱེང།

Plasma

ཁག་འདུར། ཁག་གི་ཆུ་སྐྱེར།

Plasma

གྐྱེས་གཟུགས།

Plasma cells

ཁག་འདུར་ཕ་ཕུང་། (སྟོ་འདུར་དང་དྟོན་མཚུངས།)

Plasticity

མཉྐྱེན་གཤིས།

Plastid

ནུས་སྟོར་དབང་ཕ།

Plate

བང་བུ།

Platelets

ཁག་ཞིབ།

Player

གཏྟོང་ཆས།

PlayStation 3

རྩྐྱེད་ཚུགས་ ༣ པ།

Pleistocene

གསར་ཤྟོས་དུས་སྐབས།

Pleistocene (most new, newest)

ཉྐྱེ་དུས།

Plexiglass

འགིག་ཤྐྱེལ།

Pliocene

ཆྐྱེས་གསར་དུས་སྐབས།

Pliocene (more new, newer)

གསར་དུས།

Pluripotent

མང་འགྱུར་ནུས་པ།

Pluripotent Oocyte

སྟོང་རྒྱུན།

Pluto

གཤིན་རྒྱལ།

Pneumonia

གྟོ་ཚད།

Point

ཚེག

Polar jets

སྣྐྱེ་མྟོའ ་ི རྒྱང་ཐྟོན།

Polarization

རླབས་སྣྐྱེ་ངྐྱེས་བསྒྱུར། སྣྐྱེ་འཕལ།

Polarize

སྣྐྱེ་འཕལ་བྐྱེད་པ། སྣྐྱེ་འཕལ་བ།

Pollen

ཟྐྱེ་རྡུལ།

Pollen grain

ཟྐྱེ་ཕྐྱེ།

Pollinate

ཟྐྱེགས་སྟོར།

Pollution

འབག་བཙོག

Poly

ཆ་མང། མང་པྟོ།

Polygon

མང་དབིབས།

Polymer

མང་སྟོར། ཟྟོས་རྫས།

Polynomial

མང་ཚན།

Polypeptide

མང་ཟྟོས་སི་རྩི།

Polyribosomes

རྐྱེ་སྟོ་ཕྐྱེང་གཟུགས།

Polysaccharide

ཀ་ར་མང་ལན། མང་མངར།

Polyspermy

ཁམས་དཀར་མང་སྟོར།

Polysynaptic reflex

མཚམས་མང་ལྟོག་འགུལ།

Pontoon

ཆུ་ལིང་ཟམ་པ།

Population

ཚོགས་འདུས།

Porcupine

རང་། གཟུགས་མྟོ། (སྟོག་ཆགས་ཤིག)

Position / Space

གྟོ་ས།

Positive and negative emotions

མྟོང་ཚོར་བཟང་ངན། (སྐྱེམས་མྟོང་བཟང་ངན།)

Positive curvature

འབུར་གུག

Positive emotion

བཟང་ཕྟོགས་ཀི་སྐྱེམས་མྟོང་།

Positive emotion induction

མྟོང་ཚོར་བཟང་སྐུལ།

Positive eugenics

རྒྱུད་བཟང་སྐྱེལ་ཐབས།

Positive feedback

སྐྱེལ་ལྟོག

Positively charged emotion

བཟང་ཕྟོགས་ཀིས་བསད་པའི་སྐྱེམས་མྟོང་།

Positivism

དངྟོས་དྟོན་རིང་ལུགས།

positron

གྟོག་རྡུལ་ཕྟོ།

Positron Emission Tomography
(PET)

ལྟོག་རྡུལ་སྟོ་བའི་དུམ་སྒྲིག་མ་ལག (ལྟོག་རྡུལ་གྟོག་དཔར།)

Positron

ཕྟོ་ཁུར་གྟོག་རྡུལ།

Post-synaptic neuron

མཐུད་མཚམས་རྐྱེས་ཀི་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Posterior

རྒྱབ་ཕྟོགས།

Posterior (sensory) nerve roots

རྒྱབ་ཀི་(དབང་ཚོར་གི་) དབང་རྩའི་རྩ་བ།

Posterior descending artery

རྒྱབ་ཐུར་འཕར་རྩ།

Posterior parietal regions

གཙུག་འདབ་རྒྱབ་ཁུལ།

Postganglionic sympathetic
neuron

རྩ་འདུས་རྒྱབ་ཀི་གཅྐྱེས་ཚོར་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

posttraumatic stress disorder

བྐྱེད་རའི་རྐྱེས་འབངས་སྐྱེམས་གནྟོན་འཁྲུག་སྟོན། བྐྱེད་མའི་
རྐྱེས་འབངས་གནྟོན་ཉྐྱེས།

Postural muscles

སངས་སབས་ཤ་སྒྲིམ།

Postural musculature

སངས་སབས་ཤ་སྒྲིམ་མ་ལག

Potential difference

ནུས་པའི་ཁད་པར།

Potential energy

གནས་ལྟོས་ནུས་པ། མངྟོན་རུང་བའི་ནུས་པ།

Potential problems

འབྱུང་ཉྐྱེན་དཀའ་ངལ།

Potentiating

ནུས་སར།

Potentiation

ནུས་སར།

Power grid

གྟོག་དྲ།

Power grip

སྟོབས་འཇུ།

Power plant

གྟོག་ཁང་།

Power sheets

གྟོག་སན།

Power station

གྟོག་ཚུགས།

Practicing Physics Book

དངྟོས་ཁམས་སྟོང་དྐྱེབ།

Pragmatics

སྐབས་དྟོན་རིག་པ།

Pre-occipital notch

ལག་འདབ་མདུན་གི་ཉག་སྟོང།

Preadolescence

ན་གཞྟོན།

Precambrian era

ཡྐྱེ་གདྟོད་བསྐལ་ཆྐྱེན།

Precess

ཡྟོ་འཁྟོར།

Precession

ཡྟོ་འཁྟོར།

Precision

ཏིག་ཚད།

Precision focusing

ཏན་སྒྲིམ། ཏག་སྒྲིམ།

Precision grip

ཏག་འཇུ།

Precuneus

ཀླད་ཁིའུ་མདུན་མ།

Predicted reward

ཐྟོབ་རྐྱེའི་བ་དགའ།

Prediction

སྟོན་དཔག

Prefrontal cortex

མདུན་སྟོན་ཀླད་ཤུན།

preganglionic sympathetic
neurons

རྩ་འདུས་མདུན་གི་གཅྐྱེས་ཚོར་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Pregnancy

མངལ་སྦྲུམ།

Premise

ས་བརྟོད།

Premotor cortex

མདུན་གི་འགུལ་སྟོད་ཀླད་ཤུན།

Preserve

བདག་ཉར།

Pressure point

གསང་དམིགས།

Pressure suit

གནྟོན་ཤུགས་འགྟོག་ཁབ།

Presupplementary Motor region

འགུལ་སྟོད་ཁ་སྐྟོང་ས་ཁུལ་གི་མདུན་ཆ།

Presynaptic

མཐུད་མཚམས་སྟོན་གི།

Primal glow

གདྟོད་འཚེར།

Primary consumer

ཐྟོག་མའི་ཉྐྱེར་སྟོད་མཁན།

Primary motor cortex

གཡྟོ་འགུལ་གི་ས་རིམ་ཀླད་ཤུན།

primary RNA transcript

ཨར་ཨྐྱེན་ཨྐྱེའི་ཕབ་གཟུགས་ཐྟོག་མ།

Primary somatic sensory cortex

ལུས་ཚོར་གི་ས་རིམ་ཀླད་ཤུན།

Primary spermatocyte

གཞིའི་ཐིག་རྡུལ།

Primary structure

ཐྟོག་མའི་བཀྟོད་པ། བཀྟོད་རིམ་དང་པྟོ།

Primary visual cortex

མཐྟོང་ཚོར་ས་རིམ་ཀླད་ཤུན།

Primate

མཐྟོ་རིམ་སྟོག་ཆགས།

Priming

སད་རྐྱེན་སྟོང་བ།

Principle of the identity
indiscernible

ངྟོ་བྟོ་དབྐྱེད་མྐྱེད་ཀི་རྩ་དྟོན།

printer

ཡིག་པར།

Private company

སྐྱེར་བདག་ཚོང་སྐྱེ།

Proactive

ཧུར་དྲག

Proactive motivation

ལག་ཐྟོན་སྐུལ་ཤུགས།

Probability

སིད་ཕྟོད།

Probe

མྱུལ་ཆས།

probiotic

ཟུངས་བར།

Procedural memory

བ་ཐབས་དྲན་པ།

Process (v)

དབྐྱེ་སྐྱེལ་བྐྱེད་པ།

Product

ཐྟོན་རྫས།

Progenitor

འབྱུང་རྩ།

Progesterone

སྐྱེ་གྟོགས་རྐྱེན་གཤྐྱེར།

Prognosis

ཁ་དམར་གདགས། སར་ཚུལ།

Programmed cell death in humans

འཆར་བཀྟོད་ཟིན་པའི་མིའི་ཕ་ཕུང་གི་འཆི་བ།

Projectile

འཕྐྱེན་གཟུགས།

Prokaryotic algae

ཉིང་བལ་ཆུ་བལ།

Prokaryotic cell

ཉིང་བལ་ཕ་ཕུང་།

Prolactin

འྟོ་སྐྱེད་སི་རྫས།

Proliferate

འཕྐྱེལ་མཆྐྱེད། འཕྐྱེལ་ཁབ།

Prometaphase

གཏམས་ངྟོ་།

Promixal

ཉྐྱེ་གནས།

Promoter

ཕབ་བཤུ་སྐྱེལ་གནས། སྐྱེལ་གནས།

Pronunciation

སྒྲ་གདངས།

Proof

ཁུངས་སྐྱེལ།

Propeller

འབུད་འཁྟོར།

proper mass

རང་བབས་གདྟོས་ཚད།

Prophase

སྟུག་ངྟོ་།

Proplastid

ཉྐྱེ་འགྱུར་དབང་ཕ།

Proportional

ཆ་མཚུངས།

Proposition

བརྟོད་པ།

Proprioception

བབས་ཚོར།

Proprioceptive

བབས་ཚོར་གི།

Proprioceptor

བབས་ཚོར་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ། བབས་འགྱུར་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Prosencephalon

ཀླད་རིམ་མདུན་མ།

Prosimian

ས་སྟོན་སྐྱེམས་ཅན།

Prostheses

ཚབ་ཆས། ཚབ་ལག

Proteasome

སི་བཤིག་སི་རྫས།

Protein

སི་རྫས།

Protein glycosylation

སི་དཀར་མངར་སྟོར།

Protein-folding problem

སི་དཀར་ལྐྱེབ་ལུགས་དྟོགས་གནད། སི་དཀར་ལྐྱེབ་ཚེགས།

Proterozoic era

ཡར་བསྐལ།

Prothrombin (ll)

ཁག་ལིང་སིན་རྫས་སྐྱེད་བྐྱེད།

Proto-self

གཞི་མའི་བདག

Proton

ཕྟོ་རྡུལ།

Proton synchrotron

ཕྟོ་སྟོམས་རྡུལ་ཆས།

proton-proton chain reaction

ཕྟོ་རྡུལ་དང་ཕྟོ་རྡུལ་གི་བསར་ཆགས་འདྲྐྱེས་འགྱུར།

Protostar

ཁྐྱེའུ་སྐར། སྐར་རྒྱུ།

Protostellar Disk

ཁྐྱེའུ་སྐར་སྐྱེར་མ། སྐར་རྒྱུའི་སྐྱེར་མ།

Prototype

མ་ཕི། མ་གཞི། ཕི་མྟོ།

Protozoa

གདྟོད་མའི་སྟོག་ཆགས།

Proxima Centauri

ཉྐྱེ་སྐར་སྐྱེན་ཊྟོར།

Prune

འབྐྱེག་པ།

Pseudohallucinition

དབང་འཁྲུལ་ཙམ་པྟོ་བ།

Psoriasis

སྟོ་རྱ་སི་པགས་ནད། (སྟོ་རི་ཡ་སི་པགས་ནད།)

Psychiatric disorder

སྐྱེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྟོན།

Psychiatrist

སྐྱེམས་ཁམས་སན་པ།

Psychiatry

སྐྱེམས་ཁམས་གསྟོ་བྐྱེད་རིག་པ།

Psychological disorder

སྐྱེམས་ཁམས་འཁྲུག་སྟོན།

Psychology

སྐྱེམས་ཁམས་རིག་པ།

Psychoneuroimmunology

སྐྱེམས་དབང་ནད་འགྟོག་རིག་པ།

Ptolemaic astronomy

ཊྟོ་ལྟོ་མིའི་སྐར་དཔྱད་རིག་པ།

Puberty

ལང་ཚོ་སིན་པ།

public health

མང་ཚོགས་འཕྟོད་བསྐྱེན།

Pulley

འཐྐྱེན་འཁྟོར།

Pulmonary arteries

གྟོ་བའི་འཕར་རྩ།

Pulmonary capillaries

གྟོ་བའི་ཁག་རྩ་ཕ་མྟོ།

Pulmonary circuit

གྟོ་སིང་ཁག་ལམ།

Pulmonary circulation

གྟོ་སིང་ཁག་འཁྟོར།

Pulmonary trunk

གྟོ་ཡུ།

Pulmonary valve

གྟོ་རྩའི་སི་འདབ།

Pulmonary veins

གྟོ་བའི་སྟོད་རྩ།

Pulsating Star

འཕར་སྐར།

Pulsar

འཕར་སྐར།

Pulsating Variable Star

འགྱུར་བའི་འཕར་སྐར།

Pulvinar

སྦུག་གདན།

Pump (n)

ཕུ་མདའ།

Pump (v)

འབུད་གཏྟོང་།

Punch

མུར་མཛོག

Pupa

ཤ་སང་ཚང་འབུ། ཚང་འབུ།

Pupilometrics

མིག་རྒྱལ་དཔྱད་རིག

Pupillometrics

མིག་རྒྱལ་དཔྱད་རིག

Pure tone

ལད་མྐྱེད་ང་རྟོ།

Purine

པུ་རིན།

Purkinje cell

པར་ཀིན་ཇི་ཕ་ཕུང་།

Push up

ཕུད་འདྐྱེགས།

Putamen

ཀླད་རྫས་ཚི་གུ་མ།

Pyramid

པི་ར་མིཌ། གཏྟོར་གཟུགས།

Pyramidal cell

གཏྟོར་གཟུགས་ཕ་ཕུང་།

Pyramidal tract

རྩ་ལམ་ཟུར་གསུམ་ཅན།

Pyrimidine

པི་རི་མི་ཌིན།

Pyruvate

པྐྱེ་རུ་ཝྐྱེཊ།

Pyruvate carboxylase

པྐྱེ་རུ་ཝྐྱེཊ་ཁར་སྟོག་སི་སིན་རྫས།

Pyruvate dehydrogenase

པྐྱེ་རུ་ཝྐྱེཊ་སྐྱུར་ཚ་ཡང་དབལ་སིན་རྫས།

Pyruvate kinase

པྐྱེ་རུ་ཝྐྱེཊ་སྟོར་སིན།

Pyruvic acid

པྐྱེ་རུ་ཝིག་སྐྱུར་རྫས།

Pythagoras’ theorem

པཡྐྱེ་ཐ་གྟོ་རའི་རྣམ་གཞག

Quadriceps muscle

སྣྐྱེ་བཞི་ཤ་སྒྲིམ།

Quadrilateral

མཐའ་བཞི་མ།

Quanta

ཚད་རྡུལ།

Quantity

འབྟོར་ཆ།

Quantum Chromodynamics

ཚད་རྡུལ་ཁ་དྟོག་འགུལ་རིག

Quantum fluctuation

ཚད་རྡུལ་འཕར་འབུབ།

Quantum mechanics

ཚད་རྡུལ་ཤུགས་རིག

Quantum Number

ཚད་རྡུལ་གངས།

Quantum theory

ཚད་རྡུལ་རྣམ་གཞག

Quark

ཁྟོག་རྡུལ།

Quartile

བཞི་ཆའི་གནས་རིམ།

Quasar

སྐར་འདྲ།

quasi-stellar

སྐར་འདྲ།

Quasi-stellar radio source

སྐར་འདྲ་རླུང་འཕིན་འབྱུང་ཁུངས།

Quaternary period

བཞི་ལན་དུས་རབས།

Quaternary structure

བཀྟོད་རིམ་བཞི་པ།

Quite literally

དངྟོས་ཟིན་ལར།

Quorum sensing

གངས་ལྟོངས་འབྐྱེལ་གཏུགས།

r-selection

འབྟོར་འདྐྱེམས། (ཨར་-འདྐྱེམས་སྒྲུག)

Rabies (rabid)

ཁི་དུག མཆྐྱེ་དུག

Radial distance

ཚངས་ཕྟོགས་རྒྱང་ཐག

Radiant energy

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི ནུས་པ།

Radiation

ཁབ་འགྐྱེ། འགྐྱེད་འཕྟོ།

Radiation era

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི བསྐལ་པ།

Radiative Transport

འགྐྱེད་འཕྟོ་སྐྱེལ་འདྲྐྱེན།

Radiative Zone

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི ས་ཁུལ།

Radical

རྩ་བ་ནས། མཐར་ལྷུང་། གཞི་རྩ། ཡྟོངས་སུ།

Radio control

རླུང་འཕིན་ཚོད་འཛིན།

Radio frequency

རླུང་འཕིན་ཟྟོས་ཕྟོད།

Radio frequency pulses

རླུང་འཕིན་ཟྟོས་ཕྟོད་འཕར་བརྡ།

Radio telescope

རླུང་འཕིན་རྒྱང་ཤྐྱེལ།

Radioactive isotopes

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི གནས་མཉམ་རྩ་རྫས།

Radioactive tracer

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི རང་བཞིན་གི་རྐྱེས་གཅྟོད་པ།

Radioactivity

འགྐྱེད་འཕྟོ་རང་བཞིན།

Radioisotopes

འགྐྱེད་འཕྟོའ་ི གནས་མཉམ་རྩ་རྫས།

Radiometric technique

འགྐྱེད་འཕྟོ་འཇལ་ཐབས།

Radiometry

འགྐྱེད་འཕྟོ་འཇལ་ཐབས།

Radium

རྐྱེ་ཌི་ཡམ།

Radius

ལག་ངར་རུས་ཆྐྱེན། ཚངས་ཕྐྱེད།

Rail ties

སྒྲྟོག་རྐྱེན། ལྕགས་ལམ་སྒྲྟོག་རྐྱེན།

Randomness

རིམ་བལ།

Range

སྟོབ་ཚད།

Ranvier

རན་ཝིར་གི་ཚིགས།

node of ranvier

རན་ཝིར་གི་ཚིགས།

Rapid eye movement (REM)

མིག་འགུལ་མྱུར་མྟོ།

rare gas

དཀྟོན་རླངས།

Rarefaction

ལྷུག་འགྱུར།

Raster

ཡྟོལ་དྲ།

Ratio

སྡུར་ཚད།

Rationalism

རྟོག་དཔྱྟོད་སྨྲ་བ།

Raw Data

གཞི་འཛིན་གངས་ཐྟོ། མ་བཅྟོས་གངས་ཐྟོ།

Ray

འཕྟོ་ཟྐྱེར།

Reaction

བ་ལན།

Reaction force

བ་ལན་ཤུགས།

Reactivate

བསར་སྟོང།

Reading

ཚད་རགས།

Reafference

རང་སྐུལ་ནང་རྒྱུ།

Real contour

མཐའ་རིས་ངྟོ་མ།

Realism

ཕི་དངྟོས་རིང་ལུགས།

Realist

ཕི་དངྟོས་སྨྲ་བ།

Reappraisal

བསར་གཅྟོད།

Reasoning

རྒྱུ་མཚན་འདྲྐྱེན་ལུགས།

receiver mouse

ལྐྱེན་ཙིག

Receptive field

སྣྐྱེ་ལྐྱེན་ཁབ་ར།

Receptor

སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Receptors of phagocyte

ཟ་བྐྱེད་ཕ་ཕུང་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Recession

རྒྱབ་བཤིག

Recessive allele

གསལ་ཆུང་ཨྐྱེ་ལིལ། (ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཨྐྱེ་ལིལ་
གི་ཐུན་མྟོང་གི་ནུས་པ་བུ་ཕྲུག་ཏུ་མངྟོན་པའི་རིགས་རྫས།)

Reciprocal

ལྟོག་གངས།

Recoil

ལྟོག་རྦུད། ཕིར་ལྟོག

Recombinase

བསར་སྟོར་སིན་རྫས།

Recommended Dietary allowances
(RDAs)

ལམ་སྟོན་ཟས་ཚད།

Reconstructive memory

བསར་བཅྟོས་དྲན་པ།

Record

གཟུང་བ། (ཉར་བ།)

Recording system

ཐྟོ་འགྟོད་མ་ལག བསྡུ་གཉྐྱེར་མ་ལག

Rectangular

གྲུ་བཞི་ནར་མྟོ།

Recycled energy

བསར་སྐྟོར་ནུས་པ།

Red

དམར།

Red Blood Cells

ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་། ཁག་ཕུང་དམར་པྟོ།

Red dwarf

དམར་ཆུང་།

Red giant

དམར་ཆྐྱེན།

Redshift

དམར་སྟོ།

Redundancy

ལག་ཟྟོས་རང་གཤིས།

Reflective cognitive style

བསམ་ཞིབ་ངྐྱེས་འཛིན་ལུགས།

Reflex action

ལྟོག་འགུལ།

Reflex arc

ལྟོག་འགུལ་གཞུ་ལམ།

Reflex chain

ལྟོག་འགུལ་བསར་ཆགས།

Reflex pathway

ལྟོག་འགུལ་བརྡ་ལམ།

Reflexor

སྐུམ་ཤ

Refractive index

འཁྟོག་འཕྟོའ ་ི ཚད་གཞི།

Refractory period

ལྟོད་གནས་དུས་ཡུན།

Regelation

བསར་ཕིག

Register

གཟུང་བ། (ཉར་བ།)

Regulation

སྟོམ་སྒྲིག སངས་འཛིན།

Regulation control centers

སངས་འཛིན་ཚོད་བཟུང་བསི་གནས།

Relativism

ལྟོས་གྲུབ་རིང་ལུགས།

Relativistic consideration

ལྟོས་གྲུབ་ཡིན་ཚུལ་བསམ་པ།

Relay nuclei

བརྒྱུད་འདྲྐྱེན་ལྐྱེ་ཉིང་།

Renal artery

མཁལ་མའི་འཕར་རྩ།

Renal vein

མཁལ་མའི་སྟོད་རྩ།

Repolarization

སྣྐྱེ་གྐྱེས་བསར་ཟྟོས།

Repository of Gene

རིགས་རྫས་བང་མཛོད།

Representation

མཚོན་བྐྱེད། རྣམ་པ། མཚན་གཞི། དཔྐྱེ།

Reproduction

སྐྱེ་འཕྐྱེལ།

Reproductive age

སྐྱེད་ལྟོ།

Reproductive sex

སྐྱེད་རགས། སྐྱེད་མཚན།

Reproductive system

སྐྱེད་འཕྐྱེལ་མ་ལག

Reproductive years

སྐྱེད་ནུས་ལྟོ་ན།

Reptile

ལྟོ་འགྟོའ ་ི སྟོག་ཆགས།

Repulsion force

ཟྟོག་ཤུགས།

research

ཞིབ་འཇུག ཉམས་ཞིབ།

Reservoir

ཆུ་མཛོད།

Reservoir pool

གསྟོག་མཛོད།

Resistance

འགྟོག་ཤུགས།

Resistive loss

འགྟོག་སྟོབས་ཆུད་ཟྟོས།

Resistivity

འགྟོག་ཆྟོས།

Resistor

འགྐྱེགས་ཆས།

Resolution

ཚགས།

Resource depletion

ཐྟོན་ཁུངས་ཉམས་ཟད།

Respiration

དབུགས་འབིན་རྔུབ།

Respiratory centers

འབིན་རྔུབ་བསི་གནས།

Respiratory rate

དབུགས་ཀི་རྒྱུ་ཚད།

Respiratory system

འབིན་རྔུབ་མ་ལག

responsiveness

ཡ་ལན་སྐྱེན་པྟོ།

Rest energy

ངལ་གསྟོའ ་ི ནུས་པ།

Rest mass

འགུལ་མྐྱེད་གདྟོས་ཚད།

Rest mass energy

འགུལ་མྐྱེད་གདྟོས་ནུས།

Resting potential

བ་མྐྱེད་ནུས་པ། མལ་གནས་ནུས་པ།

resting state

ངལ་གསྟོའ ་ི གནས་བབ།

Resting voltage

འགུལ་མྐྱེད་ཝྟོལ་ཚད།

Resultant

རྐྱེས་འབས།

Reticular acending activating
system

སད་བྐྱེད་གྐྱེན་རྒྱུ་རྩ་དྲ་མ་ལག

Reticular Activating System (RAS)

སད་བྐྱེད་རྩ་དྲ་མ་ལག

reticular formation

རྩ་དྲའི་ཕུང་ཚོགས།

Reticular nucleusa

དྲ་ཚོམ།

Reticulospinal

རྩ་དྲའི་རྒྱུངས་པ།

Retina

དྲ་སི།

Retinal output

དྲ་སིའི་ཐྟོན་རྫས།

Retinotopic mapping

དྲ་སིའི་ཁ་ཕབ།

Retrieve

སར་གསྟོ། རྙྐྱེད་པ། ཐྟོབ་པ།

Retrosplenial cortex (RSC)

ས་སྣྐྱེ་རྒྱབ་ཤུན།

Reuptake

བསར་ལྐྱེན།

Reuptake and degradation

བསར་ལྐྱེན་དང་རྒུད་འགྱུར། (རྒུད་འགྱུར་)

Reverberation

སྐྱེབ་འུར།

Reversal Potential

ལྟོག་ནུས།

review

བསར་ཞིབ།

Revolution

གཞན་འཁྟོར།

Revolutions per minute (RPM)

སྐར་མ་རྐྱེའི་འཁྟོར་སྟོད།

Reward

རྙྐྱེད་པ། ཐྟོབ་པ།

Reward circuit

རྙྐྱེད་ལམ།

Reward prediction error

རྙྐྱེད་པ་སྟོན་དཔགས་འཁྲུལ་ནྟོར།

Reward processing and learning

ཐྟོབ་པ་དབྐྱེ་སྐྱེལ་དང་ཤྐྱེས་སྟོང་།

Rhesus monkey

རི་སུལ་སྐྱེའུ།

Rheumatoid arthritis

ཚིགས་གྲུམ།

Rhinal sulcus

སྣ་འདབས་ཀླད་ཤུན།

Rhizobium bacteria

རྐྱེཻ་ཛོ་སི་ཡམ་སིན་འབུ།

Rhodopsin protein

རྟོ་ཌྟོབ་སིན་སི་རྫས།

Rhombencephalon

ཀླད་རིམ་རྒྱབ་མ།

Rhombus

གཟྐྱེ་དབིབས།

Rhythm

འགྟོས།

rhythm

འཁྟོར་འགྟོས།

rhythmic neural activity

དབང་རྩའི་འཁྟོར་འགྟོས་བ་བ།

rhythmic pattern of action
potentials

ལས་འཇུག་ནུས་པའི་འགྟོས་རིམ།

Ribonucleic acid (RNA)

མངར་ལན་ཉིང་སྐྱུར།

Ribose

རཻ་སྟོ་མངར་རྫས།

Ribosome

རཻ་སྟོ་ཕ་གཟུགས།

Ribozyme

རཻ་སྟོ་སིན་རྫས།

Ride or roll with the punch

མུར་འཚོག་དང་མཉམ་དུ་འབྟོལ་བའམ་སྒྲིལ་བ།

Right coronary artery

སིང་གཡས་འཕར་རྩ།

Right marginal artery

གཡས་མཐའི་འཕར་རྩ།

Right ventricular artery and vein

སད་སྦུབས་གཡས་ཀི་འཕར་རྩ་དང་སྟོད་རྩ།

right ventrolateral prefrontal
cortex

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་འྟོག་གི་གཞྟོགས་ཆ་གཡས།

Rigid body

རྐྱེངས་གཟུགས།

Rigor mortis

ཤི་ཧྲྐྱེང། ཤི་རྐྱེངས།

Ring worm

ཕྟོལ་མིག མྐྱེ་ལྕྐྱེ་འཁྟོར་ལྟོ།

RNA

ཨར་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ།

RNA polymerase

ཨར་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་མང་སྟོར་སིན་རྫས།

Roller skate

རྐང་ཤུད་འཁྟོར་ལྟོ། ཤུད་ལམ།

Roofing

ཐྟོག་ཆས། ཐྟོག་འབུབས།

Root-mean-square

རང་བསྒྱུར་ཆ་སྟོམས་ཀི་རྩ་བ།

Rostral

གདྟོང་ཕྟོགས།

Rostrum

ས་མཆུ།

Rotation

རང་འཁྟོར།

Rotational energy

འཁྟོར་འགུལ་ནུས་པ།

Rotational inertia

འཁྟོར་འགུལ་འགྱུར་འགྟོག་རང་གཤིས།

Rotational kinetic energy

འཁྟོར་སྟོད་ནུས་པ།

Rotational motion

འཁྟོར་བའི་འགུལ་སྟོད།

Rotor blades

འཁྟོར་ཆས་ལྐྱེབ་གི།

Rough ER (Nissl body)

གཤྐྱེར་ནང་དྲ་ཚོགས་རྩུབ་མྟོ།

Royal Charter

རྒྱལ་པྟོའ ་ི བཅའ་ཁིམས།

Royal Society

རྒྱལ་པྟོའ ་ི (ཚན་རིག་)མཐུན་ཚོགས།

Rubisco (ribulose biphosphate
carboxylase)

རུ་བི་ཁྟོ།

Ruffini endings

རུ་ཕི་ནི་མཇུག་སྣྐྱེ།

S-phase (synthesis-phase)

སྐྱེབ་ངྟོ།

Saccade

འཁྱུག་འགུལ།

Saccule

རྣ་རལ་ཆུང་བ།

Sacral curve

ཚང་རའི་གུག་ཆ།

Sacral spinal cord

ཚང་རའི་རྒྱུངས་ཐག

Sadism

མནར་འཚེངས།

Safety net

བདྐྱེ་འཇགས་དྲ་ཐག

Sagittal

ཞྐྱེང་གཤགས།

Salamanders

རྩངས་པ་མྐྱེ་ཐུབ།

Salience

མངྟོན་དྟོད།

Salience network

མངྟོན་དྟོད་དྲ་ཚོགས།

Salience system

མངྟོན་དྟོད་མ་ལག

Saline

ཚྭ་གཤྐྱེར།

Salivary gland

མཆིལ་རྐྱེན།

sample translator

དཔྐྱེ་ཚད་སྒྱུར་ཆས།

Satellite

འཁྟོར་སྐར། སྲུང་སྐར།

Saturated with watervapor

ཆུ་རླངས་ཀིས་རྫྟོགས་པ། ཆུ་རླངས་ཀིས་གཏམས་པ།

Saturn

གཟའ་སྐྱེན་པ།

Sauna

སྟོ་ཁང།

Sauropsida

རྩངས་གདྟོང་སྟོག་ཆགས།

Scalar quantity

ཕྟོགས་མྐྱེད་འབྟོར་ཚད།

Scale (n)

ཚད་རགས།

Scale (v)

ཚད་ཕབ།

Scaled

ཚད་དུ་ཕབ་པ། སང་འཇལ།

Scaling

ཚད་འབས་རིག་པ།

Scalp

མགྟོ་ལྤགས།

Scan

བཤྐྱེར་ཕབ།

Scanner

བཤྐྱེར་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས།

Scanning Electron Microscope
(SEM)

བཤྐྱེར་ཕབ་གྟོག་རྡུལ་ཕ་ཤྐྱེལ།

Scanning Tunneling Microscope
(STM)

བཤྐྱེར་འབིགས་ཕ་ཤྐྱེལ།

Scanpath

མིག་གི་བཤྐྱེར་ལམ།

Scatter graph

ཐྟོར་རིས།

Scattering

འཐྟོར་འགྐྱེམས།

Schematic representation

འཆར་བཀྟོད་མཚོན་རིས།

Schwann cells

ཤྭན་ཕ་ཕུང་།

Schwarzschild Radius

སུ་ཝར་ཅིལ་ཚངས་ཕྐྱེད།

Sclereid(s)

ས་ཕུང།

SCN clock

སྣྟོལ་སྐྱེང་ཚོམས་བུའི་དུས་འཛིན་འཁྟོར་ལྟོ།

Script

ཚེ་འཆར། ཡིག་གཟུགས། བིས་མ།

Sea urchin

མཚོ་རང།

Seasnail

མཚོ་བུན་བུ་མྟོ།

Seat of reasoning

རིགས་ལམ་གི་རྐྱེན་གཞི།

Secondary spermatocyte

ཐིག་རྡུལ་གཉིས་པ།

Secondary structure

བཀྟོད་རིམ་གཉིས་པ།

Segway Human Transporter

སྐྱེག་ཝྐྱེ་མི་སྐྱེལ་འཁྟོར་ལྟོ།

Seizure

འདར་རྐྱེངས།

Self Concept

བདག་འཆར།

Self-antigen

རང་ཁྟོངས་འགྟོག་ཟུངས་སྐྱེད་རྫས།

Self-evolved scientist

རང་བསབ་ཚན་རིག་པ།

self-renew

རང་ཉིད་བསར་བཟྟོ།

Self-replicating

རང་སྐྱེད་ནུས་པ།

Self-taught scientist

རང་བསབ་ཚན་རིག་པ།

Semantic memory

བརྡ་དྟོན་དྲན་པ།

Semantic stimuli

བརྡ་དྟོན་སྐུལ་རྐྱེན།

Semantics

དྟོན་སྟོར་རིག་པ།

Semen

ཁུ་བ།

Semiconductor

ཕྐྱེད་ཁིད་དངྟོས་རྫས།

Semidetached binary

ཕྐྱེད་བལ་ཟུང་སྐར།

Sense

ཚོར་བ།

sensitivity to context

སྐབས་དྟོན་ཚོར་སྐྱེན་རང་བཞིན།

Sensitization

ཚོར་ངར་འཕྐྱེལ་བ། ཚོར་སྐྱེན་འཕྐྱེལ་བ། སྐྱེན་འདྲིས།

Sensor

ཚོར་བྐྱེད། དབང་པྟོ།

sensorimotor cortex

དབང་ཚོར་འགུལ་སྟོད་ཀླད་ཤུན།

Sensory

ཚོར་བྐྱེད་ཀི། དབང་པྟོའ །ི

Sensory gating

དབང་བརྡ་རྒྱུ་འཚག

Sensory input

དབང་ཚོར་ནང་འཇུག དབང་ཚོར་ནང་འདྲྐྱེན།

Sensory neuron

དབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕ་གཟུགས།

Sensory perception

དབང་ཤྐྱེས།

Sensory receptor

དབང་ཚོར་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Septum

བཅད་རྒྱ།

septum

ཧམ་ཚིགས། (ཧམ་ཤའི་རྩ་ཚིགས།)

Series circuit

ཕྐྱེང་སྐྱེལ་གྟོག་ལམ།

Serotonin

སྐྱེ་རྟོ་ཊྟོ་ནིན།

Serum

ཁག་གི་ཆུ་སྐྱེར།

Sex cells

མཚན་མའི་ཕ་ཕུང་། རགས་ཀི་ཕ་ཕུང་། ཁམས་རྫས་ཕ་ཕུང་།

Sex chromosome

མཚན་མའི་ཚོས་ཕུང་། (མཚན་ཕུང་།)

Sex hormone

མཚན་མའི་རྐྱེན་རྫས།

Sexual behavior

ཆགས་སྟོད།

Sexual organism

ཁམས་འདུས་སྐྱེ་དངྟོས།

Sexual reproduction

ཁམས་འདུས་སྐྱེད་འཕྐྱེལ།

Sexual selection

འདྟོད་སྟོད་འདྐྱེམས་སྒྲུག

sexual stage

ཁམས་རྡུལ་གྲུབ་རིམ། (ཁམས་རྡུལ་གྲུབ་པའི་རིམ་པ།)

Sexually transmitted disease

འཁིག་སྟོད་འགྟོས་ནད།

Shallow breath

དབུགས་ཐུང།

shallow breathing

དབུགས་ཐུང།

Shell

སྐྟོགས་རིམ།

Shivering

འདར་བ།

Tremor

འདར་བ།

Shock wave

དྲག་རླབས།

Short circuit

མྱུར་གྟོག ཐུང་ལམ།

short-distance synchrony

ཐག་ཉྐྱེ་དུས་མཉམ་རང་བཞིན།

Short-term memory

ཡུད་འཛིན་དྲན་པ།

Shotgun

མདྐྱེལ་མདའ།

Shots

མདྐྱེལ་རིལ།

Sickle cell

ཟྟོར་དབིབས་ཕ་ཕུང།

Side chain

གཞྟོགས་ཕྐྱེང།

Sieve plate

ཚགས་སྐྱེར།

Sigma

སིག་མ།

sign language

བརྡ་སྐད། ལག་བརྡ།

Signal transduction pathways

བརྡ་སྒྱུར་ལམ་བུ།

Signature proteins

ངྐྱེས་བྐྱེད་སི་རྫས།

Silurian period

སིལ་བཞུ་དུས་རབས།

Silver foil

དངུལ་ཤྟོག

Simian

ས་རིགས།

Similar

འདྲ་མཚུངས།

Simple eye

རང་མིག

compound eye

འདུས་མིག

Simple harmonic motion

རང་མཚུངས་འགུལ་སྟོད།

Simulated gravity

འཐྐྱེན་ཤུགས་བཅྟོས་མ།

Simulation

མཚུངས་བཅྟོས། བཅྟོས་མ།

Simulator

འདྲ་གཟུགས།

Sine wave

སཱ་ཡིན་རླབས།

Single bond

ཆིག་ལན་འཆིང་བ།

Single-stranded molecule

ཉག་རང་འདུས་རྡུལ།

Singularity

རང་ཉིད།

Sinoatrial node

འགྟོས་མདུད། (སྦུབས་སྟོད་ཀི་འགྟོས་སྐྱེད་པར་བྐྱེད་པའི་
མདུད་པ་ཡིན་པས་ན།)

Sirius

སི་རི་ཡ་སི།

Situated conceptualization

སྐབས་འབྐྱེལ་རྟོག་བསྐྱེད།

Skateboard

ཤུད་པང།

Skeletal muscle cells

རུས་འབར་ཤ་གིམ་ཕ་ཕུང་།

Skeleton

ཀྐྱེང་རུས།

Sketchy

ས་རིས།

Skin area

པགས་པའི་རྒྱ་ཁྟོན།

Skin Cells of Epidermis

ཕི་པགས་ཕ་ཕུང།

Skull

ཀ་ལི།

Sky diving

གནམ་རལ།

sleep paralysis

གཉིད་གིབ།

sleep science

གཉིད་ཀི་ཚན་རིག

Sleep-wake cycles

སད་གཉིད་འཁྟོར་ལྟོ། སད་གཉིད་འཁྟོར་རྒྱུན།

sleepiness

གཉིད་བྟོ་བ།

sleeplessness

གཉིད་ཡྐྱེར།

Slime mold

མག་ཕུང་།

Slug

སྟོགས་འབུ།

small intestine

རྒྱུ་ཆུང་།

Small uncharged polar molecular

ཁུར་བལ་སྣྐྱེ་མྟོའ་ི འདུས་རྡུལ།

Smooth ER

གཤྐྱེར་ནང་དྲ་ཚོགས་འཇམ་པྟོ།

Smooth Muscle

འཇམ་ཤ

Snail

སྨུག་པའི་བུ་མྟོ།

Social anxiety

ཚོགས་འབྐྱེལ་སྐྱེམས་འཚབ།

Social anxiety disorder (SAD)

ཚོགས་འབྐྱེལ་སྐྱེམས་འཚབ་འཁྲུག་སྟོན། / ཚོགས་ཁྟོད་
སྐྱེམས་འཚབ་འཁྲུག་སྟོན། (ཚོགས་ཁྟོད་འཚབ་སྟོན།)

Social cognition

ཚོགས་སྟོད་ངྐྱེས་ཤྐྱེས།

Social cues

ཚོགས་འབྐྱེལ་བརྡ།

Social Darwinism

སི་ཚོགས་ཌར་ཝིན་རིང་ལུགས།

Social disorder

ཚོགས་འབྐྱེལ་འཁྲུག་སྟོན།

Social inertia

སི་ཚོགས་འགྱུར་འགྟོག་རང་གཤིས།

social jet lag

གཉིད་འཛོལ་ངལ་དུབ། (གཉིད་ཉལ་བའི་དུས་ཚོད་འཛོལ་
བའམ་འཁྲུག་པ་ལ་བརྐྱེན་ནས་བྱུང་བའི་ངལ་དུབ།)

Social neuroscience

སི་ཚོགས་དབང་རྩ་ཚན་རིག

Solar cell

ཉི་ཟྐྱེར་གྟོག་སན།

Solar electricity; water electricity;
Wind electricity

ཉི་གྟོག ཆུ་གྟོག རླུང་གྟོག

Solar energy

ཉི་མའི་ནུས་པ།

Solar flares

ཉི་མཆྐྱེད།

Solar hybridization

ཉི་ནུས་བསྐྱེ་སྟོར།

Solar nebula

ཉི་སིན། ཉི་མའི་སྐར་སིན།

Solar panel

ཉི་པང་།

Solar power

ཉི་མའི་སྟོབས།

Solar system

ཉི་མའི་ཁིམ་རྒྱུད།

Solar thermal electric generator

ཉི་དྲྟོད་གྟོག་ནུས་སྐྲུན་ཆས།

Solar thermal power plant

ཉི་དྲྟོད་གྟོག་ཁང་།

Solution

བཞུ་ཁུ།

Solvent

བཞུ་བྐྱེད།

Soma

སཱྟོ་ལུས། (ཕ་ཕུང་ལུས།)

Somatatopic representation

ཀླད་སྐྱེང་དབང་ཚོར་མཚོན་རྣམ།

somatic cell

ལུས་ཀི་ཕ་ཕུང་།

somatic recombination (DNA
rearrangements) D-J join
somatic recombination (DNA
rearrangements) V-D-J join
somatic recombination (DNA
rearrangements) V-J join

ལུས་རྫས་བསར་སྒྲིག་(ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་བསར་འགིག་) D-J
མཐུད་སྟོར།
ལུས་རྫས་བསར་སྒྲིག་(ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་བསར་འགིག་) V-D-J
མཐུད་སྟོར།
ལུས་རྫས་བསར་སྒྲིག་(ཌི་ཨྐྱེན་ཨྐྱེ་བསར་འགིག་) V-J
མཐུད་སྟོར།

Somatosensorial map

ལུས་ཚོར་ཁ་ཕབ།

Somatosensory cortex

ལུས་ཚོར་དང་འབྐྱེལ་བའི་ཀླད་ཤུན།

Somatosensory map

ལུས་ཚོར་ཀླད་རིས།

Somatosensory receptor

ལུས་ཚོར་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Somatotopic map

ལུས་རྣམ་ཁ་ཕབ།

Somatotopic representation

ཀླད་སྐྱེང་དབང་ཚོར་མཚོན་རྣམ།

Somatotopically

ལུས་རྣམ་ཁ་ཕབ་ཀི།

Somatotopy

ལུས་རྣམ་ཁ་ཕབ།

Somite

དུམ་ཆ།

Sonic boom

སྦུམ་སྒྲ།

Sound energy

སྒྲ་ཡི་ནུས་པ།

Sound intensity

སྒྲ་ཡི་དྲག་ཤུགས།

Sound power

སྒྲ་སྟོབས།

Sound pressure

སྒྲ་ཡི་གནྟོན་ཤུགས།

Soundbox

སྒྲ་སམ།

Space craft

མཁའ་གྲུ།

Space ship

མཁའ་གྲུ།

Space shuttle

མཁའ་སྐྱེལ།

Space Warp

མཁའ་འཁྟོག

Spacetime

མཁའ་དུས།

Spacetime Curvature

མཁའ་དུས་གུག་ཆ།

Spanish influenza virus

སི་པན་རིམས་སིན། འཆམ་རིམས་གཉན་སིན།

Sparrow

མཆིལ་པ།

spatial memory

ཕྟོགས་ཀི་དྲན་པ། (ཕྟོགས་དྲན།)

Spatial patterns

མཁའ་བཀྟོད།

Spatial resolution and temporal
resolution

ཕྟོགས་འབྐྱེད་གསལ་ཆ། དུས་འབྐྱེད་གསལ་ཆ།

Speaker

སྒྲྟོག་ཆས།

Special theory of relativity

དམིགས་བསལ་ལྟོས་གྲུབ་རྣམ་གཞག

Speciation

གྐྱེས་འགྱུར།

Species

རིགས། (ཉྐྱེ་རིགས།)

specific determinants of disease

ནད་ཀི་དམིགས་བཀར་ངྐྱེས་ཆྟོས།

Specific heat capacity

དམིགས་བཀར་དྲྟོད་ཐང༌།

Specific immune cell

ངྐྱེས་ཅན་ནད་འགྟོག་ཕ་ཕུང།

Specific immunity response

ངྐྱེས་ཅན་ནད་འགྟོག་ཡ་ལན།

Spectral Line

ཤལ་ཐིག

Spectral Type

ཤལ་རིགས།

Spectrometer

འྟོད་ཤལ་བརག་ཆས།

Spectrophotometer

འྟོད་ཤལ་ཟྐྱེར་བརག

Spectroscopy

འྟོད་ཤལ་བརག་ཐབས།

spectrum of arousal

སད་ལང་ཚད་རིམ།

Specular reflection

ཆིག་འཕྟོ།

Speed

མགྟོགས་ཚད།

Speed of light

འྟོད་ཀི་མགྟོགས་ཚད།

Speed of sound

སྒྲའི་མགྟོགས་ཚད།

Speedometer

མགྟོགས་ཚད་བརྩི་ཆས།

Spermatid

ཁམས་དཀར་ཁམས་མྱུག

Spermatocyte

ཐིག་རྡུལ། ཁམས་དཀར་རྡུལ།

Spermatogenesis

ཁམས་དཀར་སྐྱེད་རིམ།

Spermatogonia

ཁམས་དཀར་ས་བྟོན།

Spermotocyte

ཐིག་རྡུལ།

spherical aberration

ཟླུམ་འཁྲུགས།

Spherical shell

ཟླུམ་སྐྟོགས།

Spike frequency

འཕར་མཆྟོང་གི་ཟྟོས་ཕྟོད།

Spike-field synchrony

འཕར་མཆྟོང་དང་ར་བའི་དུས་མཉམ་རང་བཞིན།

Spin

འཁིལ་འཁྟོར། འཁྟོར་ཚད།

Spin cycle

འཁྟོར་ཐྐྱེབས།

Spina bifida

སལ་ཚིགས་འགྐྱེད་ནད།

Spinal Accessory

རྒྱུངས་ལག་དབང་རྩ།

Spinal bifida occulta

སལ་ཚིགས་མི་མངྟོན་འགྐྱེད་ནད།

Spinal cord

རྒྱུངས་པ།

Spindle

འཕང་།

Spindle fiber

འཕང་ཚི།

Spindle neuron

འཕང་མ་ཕ་གཟུགས།

Spindle pole

འཕང་སྣྐྱེ།

Spine head

ཚིགས་ཏྟོག

Spine neck

ཚིགས་ཡུ།

Spinohypothalamic tract

རྒྱུངས་ཀླད་འྟོག་སྦུག་བརྡ་ལམ།

Spinothalamic tract

རྒྱུངས་པ་ཀླད་སྦུག་བརྡ་ལམ།

Spirochete

འཁིལ་སིན།

Splenium

ས་གནས།

Splicing (RNA processing)

སྟོར་འབྐྱེད།

Split-brain

གྐྱེས་ཀླད།

Spongy bone

སྟོབ་རུས། (སྟོབ་སྟོབ་ཡིན་པའི་རུས་པ། )

Spore

སྟོན་ཐལ། སྟོན་ཕྐྱེ། སྟོན་ཐིག

Spore cup

སྟོན་ཐལ་ཁུག་མ།

Spore disk

སྟོན་སྐྱེར།

Sporozoa

སྟོན་ཕྐྱེ་སྟོག་ཆགས།

Sporozoite

སྟོན།

Spring

ལྐྱེམ་རྩིབ།

Spring mechanism

ལྐྱེམ་རྩིབ་འཕྲུལ་ལག

Spring tide

འཕྟོ་རླབས།

Square

གྲུ་བཞི་མ། རང་ཉིས་སྒྱུར།

Square of speed

མགྟོགས་ཚད་རང་སྒྱུར།

Square root

ཉིས་སྒྱུར་རྩ་བ།

Squeak

བཙིར་སྐད།

Squid

མཚོ་འབུ་རལ་ཟིང་།

Squirrel

ནགས་བི།

Stabalizing selection

Stable equilibrium

འདྲྐྱེས་འདྐྱེམས། (ཁད་ཆྟོས་འདྲྐྱེས་པའི་སྐྱེ་དངྟོས་འདྐྱེམས་
སྒྲུག དཔྐྱེར་ན། ནག་ས་འདྐྱེམས་སྒྲུག)
བརན་པའི་ཆ་མཉམ།

Standard deviation

ཚད་ཐུབ་འབྟོལ་ཐང།

Standard Model

ཚད་ལན་དཔྐྱེ་ཚད།

Standing wave

ལངས་རླབས།

Starch granules (C6H10O5)

བག་འབྲུ།

Starfish larvae

སྐར་ཉ་ཚང་འབུ།

State of motion

འགུལ་སྟོད་ཀི་གནས་བབས།

Static equilibrium

འགུལ་མྐྱེད་ཆ་མཉམ།

Static friction

འགུལ་མྐྱེད་བརྡར་ཤུགས།

Stationary wave

སྟོད་རླབས།

statistical degree of difference

ཧྐྱེ་བག་གི་མཐའ་རྩིས་འབྟོར་ཚད།

Statistical physics

བཤྐྱེར་རྩིས་དངྟོས་ཁམས་ཚན་རིག

Statistics

མཐའ་རྩིས།

Steam

ཚ་རླངས།

Steam-heating system

རླངས་དྲྟོད་མ་ལག

Stellar Parallax

སྐར་མའི་མཐྟོང་ཁད།

Stellate cell

སྐར་གཟུགས་ཕ་ཕུང་།

Stem cell

གཞུང་རྐང་ཕ་ཕུང་།

Step-down transformer

ཝྟོལ་ཚད་གཅྟོག་ཆས།

Step-up transformer

ཝྟོལ་ཚད་སར་ཆས།

༡ སྒྲ་མཉམ་འཕྲུལ་ཆས། ༢ མཉམ་སྒྲ། (༡ ཐྟོག་མའི་སྒྲ་དངྟོས་
Stereo

དང་མཉམ་པའམ། སྒྲ་བསྐྱེད་སྒྲྟོག་ཆས་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་
ཕྟོགས་མང་པྟོ་ནས་སྒྲ་མཉམ་པར་ཡྟོང་བར་བྐྱེད་པའི་ཆས། )

Stereophonic sound

བརྡ་མང་གི་སྒྲ

Sterile

རབས་ཆད།

Sterilize/sterilization

རབས་ཆད་བྐྱེད་པ། རབས་ཆད་ཅན་དུ་སྒྱུར་བ།

Steriod

ཞག་རྡྐྱེ་འདུས་རྫས།

Steroid hormone

ཞག་འདུས་རྐྱེན་རྫས།

Sterol

ཞག་རྡྐྱེ།

Stethoscope

ནང་སྒྲ་ཉན་ཆས། (ལུས་ནང་གི་སྒྲ་ཉན་བྐྱེད་ཀི་ཡྟོ་ཆས། )

Still water

གཡྟོ་མྐྱེད་རྫིང་ཆུ།

Stimulant

སྟོང་རྫས།

stool

བཤང་བ།

Starch

བག་ཚི།

Straight Polymer

ཐད་རྒྱུགས་མང་ཟྟོས།

Strange

མཚར། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Stratum

རིམ་པ།

Stratum basale

གདན་རིམ།

Stratum corneum

ཁུད་རིམ།

Stratum germanitivum

སྐྱེ་རིམ།

stratum basale

སྐྱེ་རིམ།

Stratum granulosum

འབྲུ་རིམ།

Stratum lucidum

དྭངས་རིམ།

Stratum spinosum

ཟྐྱེ་རིམ།

streamline

རྒྱུན་ཐིག

Stress

གནྟོན་པ། སྐྱེམས་ངལ། ལྗིད་གནྟོན།

stress axis

གནྟོན་ཉྐྱེས་གཞུང་ཐིག

stress response

གནྟོན་ཉྐྱེས་ཡ་ལན།

Stressful situation

སྐྱེམས་གནྟོན་སྟོང་བའི་གནས་སངས།

Stressor

གནྟོན་རྐྱེན།

Stretch receptors

རྟོང་བྐྱེད་བརྡ་ལྐྱེན་པ།

Striatum

ལན་ཤུན།

String Theory

ཕ་སྐུད་རྣམ་གཞག

Strip

ཤན།

Strobe light

འཚེར་འྟོད།

Stroboscope

འཚེར་འྟོད་དཔྱད་ཆས།

Stroboscopic study

འཚེར་འྟོད་དབྐྱེ་ཞིབ།

Stroke

གིབ།

Strong Force

དྲག་ཤུགས།

Stroop effect

སི་ཊུབ་ནུས་འབས།

Stroop task

སི་ཊུབ་བྐྱེད་སྟོ།

structural connectivity

ཆགས་བཀྟོད་འབྐྱེལ་མཐུད།

Structural molecule activity

བཀྟོད་བྐྱེད་འདུས་རྡུལ་བྐྱེད་ལས།

stubbornly mysterious
phenomenon

རྟོལ་དཀའི་ལྟོག་གྱུར་དངྟོས་པྟོ།

study

ཞིབ་དཔྱད།

Styrofoam

སི་ཊ་ཡི་རྟོ།

sub-acute phase

བར་རིམ།

Sub-clinical disease stage

སར་ཚུད་ནད་ཀི་གནས་སྐབས།

Subatomic

ཕ་རྡུལ།

Subatomic particle

རྡུལ་ཕ་རབ།

subclinical disease

སར་ཚུལ་གི་ནད།

Subconscious

མངྟོན་མྐྱེད་ཤྐྱེས་ཚོར།

Subcutaneous fat

པགས་ཚིལ།

Subcutis

ནང་པགས།

Subdwarf

ཕ་ཆུང་།

Subfamily

ཡང་ཁིམ།

Subgiant

སྐར་འབིང་།

Subiculum

འྟོག་རྐྱེན།

Subjective interpretation

ཡུལ་ཅན་དྟོན་འགྐྱེལ།

Subjective interpretation of
probability

ཡུལ་ཅན་གི་སྟོ་ནས་བྐྱེད་པའི་སིད་ཕྟོད་ཀི་དྟོན་འགྐྱེལ། སིད་
ཕྟོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་དྟོན་འགྐྱེལ།

Sublimation

ས་རླངས་ཐད་སྒྱུར།

Submicroscopic level

ཕ་ཤྐྱེལ་མཐྟོང་ཚད་ལས་ཕ་བའི་རིམ་པ།

Submillimeter Astronomy

མི་ཊར་སྟོང་ཟུར་འྟོག་གི་སྐར་དཔྱད་རིག་པ། མི་ལི་ཕ་དཔྱད་
སྐར་དཔྱད་རིག་པ།

Subnucleus

ཡང་ཚོམ།

Subsonic

སྒྲ་ཞབས།

Substance

བྐྱེམ་རྫས།

Substantia nigra

ཀླད་ཞྟོ་ནག་པྟོ།

Substrate

གཞི་རྫས།

Subthalamic nucleus

ཀླད་སྦུག་ཞབས་མདྟོ། སྦུག་ཞབས་གྟོང་བུ།

subtidal zone

དུས་རླབས་འྟོག་ཁུལ།

Subtractive Primary Color

འཕི་གྲུབ་གཞི་མདྟོག

Subtractive Secondary color

འཕི་གྲུབ་ཡན་ལག་ཁ་དྟོག

Succinate

སི་ནིག་སྐྱུར་ཚྭ།

Succinate dehydrogenase

སི་ནིག་ཡང་འཕལ་སིན་རྫས།

Succinyl-CoA

སིན་གྟོགས་ ཨྐྱེ། (སི་ནྐྱེལ་ ཁྟོ་ཨྐྱེ)

Succinyl-CoA synthetase

སག་སི་ནིལ་ ཁྟོ་ཨྐྱེ་ སྡུད་རྫས།

Sucrose

སུག་མངར། (སུ་ཁུ་མངར་རྫས།)

Sugar phosphate

མངར་རྫས་ཕྟོ་སི་ཕྐྱེ་ཊི།

Suggestibility

སྟོབ་གསྟོ་ཐྐྱེབས་རུང་། སྐྱེམས་འགུག་ས་པྟོ། བསླུ་རུང་།

Sulfhydryl

སལྥ་ཧི་ཌིལ།

Sulfur

མུ་ཟི།

Summation

ཕྟོགས་བསྟོམས།

Sunspot

ཉི་ཐིག

Super giant

སྐར་མ་འཕགས་ཆྐྱེན།

Super Proton Synchrotron

ཕྟོ་རྡུལ་དྲག་བགྟོད་མཉམ་སྒྲིག་རྡུལ་ཆས།

Supercluster

ཁད་འཕགས་ཚོམ་བུ།

Superconductor

ཁད་འཕགས་ཁིད་གཟུགས།

Superfamily

གྟོང་ཁིམ།

Superimpose

སྣྟོལ།

Superior

སྐྱེང་།

Superior and inferior vena
cava/venae cavae or precava and
postcava

སིང་སྟོད་སྟོད་རྩ་དང་། སིང་སད་སྟོད་རྩ།

Superior colliculus

འབུར་གཟུགས་གྟོང་མ།

Superior vena cava

སྦུག་ཀྟོང་སྟོད་རྩ་སྐྱེང་མ།

Supernova

ཁད་འཕགས་ནྟོ་ཝ།

Superorganism

ཚད་བརལ་སྐྱེ་དངྟོས།

Superposition

རྩྐྱེག་སྣྟོལ།

Supersonic

སྒྲ་བརལ། སྒྲ་ལས་མགྟོགས་པར་བགྟོད་པས་ན་སྒྲ་བརལ།

Supplementary motor area

འགུལ་བསྟོད་ཁ་སྐྟོང་ས་ཁུལ།

Support force

རྐྱེན་ཤུགས།

suprachiasmatic nucleus (SCN)

སྣྟོལ་སྐྱེང་ཚོམས་བུ། (སྣྟོལ་མཚམས་སྐྱེང་གི་ཚོམས་བུ།)

supratidal zone

དུས་རླབས་སྐྱེང་ཁུལ།

Surface area

ཁུད་ངྟོས་རྒྱ་ཁྟོན།

Surface topology

ཕི་ངྟོས་ས་བབ་རིག་པ།

survey

ཞིབ་བཤྐྱེར།

susceptible host

ཕྟོག་ས་བའི་གནས་བདག

Swallowing muscle

མིད་བྐྱེད་ཤ་སྒྲིམ། (མིད་བྐྱེད་ཤ་གིམས།)

Swirl

འཁིལ་འཁྟོར།

Symbiont

མཉམ་གྟོགས་པ།

Symbiosis

མཉམ་གྟོགས།

Symbol

མཚོན་རགས།

Symmetry

རྣམ་མཚུངས། ཆ་མཚུངས།

Sympathetic trunk (Right)

གཅྐྱེས་ཚོར་གཞུང་ར་གཡས།

Sympathy

ཤ་ཚ།

Symptom

ནད་རགས།

Synapse

དབང་རྩའི་མཐུད་མཚམས།

Synaptic

མཐུད་མཚམས།

Synaptic cleft

མཐུད་མཚམས་སྟོང་ཆ།

Synaptic potential

མཐུད་མཚམས་ནུས་པ།

Synaptic vesicle

མཐུད་མཚམས་ལྒང་བུ།

Synchrocyclotron

མཉམ་སྒྲིག་གྟོར་འཁིལ་རྡུལ་ཆས།

Synchronize

མཉམ་སྒྲིག གཅིག་སྒྲིག

Synchrony

མཚུངས་སྒྲིག

Synchrotron

ཆ་སྟོམས་རྡུལ་ཆས།

Syndrome

རགས་འདུས།

Syntax

ཚིག་སྟོར་བསྒྲུབ་ཚུལ།

Synthase

སྟོར་འགྲུབ་སིན་རྫས། སྟོར་སིན།

Synthetic vesicle

སྟོར་གྲུབ་ལྒང་བུ།

Systemic circuit

མ་ལག་ཁག་ལམ།

Systemic circulation

མ་ལག་ཁག་འཁྟོར།

T cell

ཊི་ཕ་ཕུང་།

T-cells receptor

ཊི་ཕ་ཕུང་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Tachypnea

དབུགས་སྣ་ཐུང་བ།

Tackle

འདྲྐྱེད་འཁྟོར་མ་ལག

Talk therapy

ངག་གསྟོ། གཏམ་གི་གསྟོ་ཐབས།

Tangent

ཕད་ཐིག (ཆིག་ཕད།)

Tangential speed

ཕད་ཐིག་མགྟོགས་ཚད།

Taper(v)

སྙུང་འགྱུར།

task-induced activations

ལས་སྐུལ་སད་སྟོང་།

task-induced deactivations

ལས་སྐུལ་སད་འགྟོག

task-negative network

ལས་ལྟོག་དྲ་ཚོགས།

task-positive network

ལས་མཐུན་དྲ་ཚོགས།

Tau

ཊའུ།

Tau Neutrino

ཊའུ་ཡི་མ་ནིང་ཕ་རྡུལ།

Tauon

ཊའུ་ཝྟོན་རྡུལ།

Tauonic Leptons

ཊའུ་ཨྟོན་ལྐྱེབ་ཊྟོན།

Taxonomy

དབྐྱེ་བསྡུ། དབྐྱེ་བསྡུ་རིག་པ།

Technician

འཕྲུལ་ལས་པ། འཕྲུལ་བཟྟོ་བ།

Technique

ཐབས་ཚུལ། ཐབས་རྩལ། ཐབས་བྱུས།

Technologist

འཕྲུལ་རིག་པ།

Technology

འཕྲུལ་རིག འཕྲུལ་རྩལ། འཕྲུལ་ཆས།

Tectonic motion

ས་སྐྟོགས་འགུལ་སྟོད།

Teeing off

སྐྱེགས་གཞུས།

Telencephalon

ཀླད་རིམ་གྟོང་མ།

Telescope

རྒྱང་མཐྟོང་ཆྐྱེ་ཤྐྱེལ།

Telophase

འཐུམ་ངྟོ་།

Temperature

དྲྟོད་ཚད།

Temporal lobe

རྣ་ལག་ཀླད་ཤལ། རྣ་ལག་འདབ་མ།

Tendon

རྒྱུས་པ།

Tension

རྟོང་ཤུགས།

Tensor

རྟོང་སྟོར།

Terminal speed

མཐའ་གཏུགས་མགྟོགས་ཚད།

Tertiary structure

བཀྟོད་རིམ་གསུམ་པ།

Test charge

ཚོད་ལའི་གྟོག་འཁུར།

Testis

རླིག་འབས།

Tetanus

འཛུམ་བུ་ལག་དགྐྱེ། (རླུང་ནད་ཨ་བ་ཏ།)

Tetrad

བཞི་ཚོགས་གྟོང་བུ།

Tetrodotoxin

ཊྐྱེ་ཊྟོ་ཌྟོ་ཉྐྱེས་དུག

TGF-β

ཊི་ཇི་ཨྐྱེཕ་- བྷི་ཊ།

Th0

ཊི་ཧྐྱེ་ཇི། ༠

Th1

ཊི་ཧྐྱེ་ཇི། ༡

Th2

ཊི་ཧྐྱེ་ཇི། ༢

Thalamus

དམིག་བུ་ནང་མ།

The Structure of Scientific
Revolutions

ཚན་རིག་གསར་བརྐྱེའི་བཟྟོ་བཀྟོད།

The unit of power is the joule per
second

སྟོབས་ཀི་བརྩི་གཞི་ནི་སྐར་ཆ་རྐྱེར་འཇུལ་གི་གངས་ཚད་དྐྱེ་
ཡིན།

The Vascular Tissue System

སྦུ་གུའི་ཕུང་གྲུབ་མ་ལག

Theorem

གཏན་སྟོལ།

Theoretical biologist

སྐྱེ་དངྟོས་རྣམ་གཞག་པ།

Theoretical physics

རྣམ་གཞག་དངྟོས་ཁམས་རིག་པ།

Theory of everything

ཡྟོད་ཚད་ཀི་རྣམ་གཞག

Theory of Gravitation

འཐྐྱེན་ཤུགས་རྣམ་གཞག

Theory of Mind

སྐྱེམས་བབས་དཔྟོག་པ།

Theory of mind

སྐྱེམས་ཤྐྱེས་ནུས་པ།

Mentalizing

སྐྱེམས་བབ་དཔྟོག་པ།

Theory-ladenness of observation

རྣམ་གཞག་གིས་ལྕི་བའི་རྟོག་ཞིབ།

Theory-neutral data

རྣམ་གཞག་བཏང་སྟོམས་གངས་ཐྟོ།

Therapy

གསྟོ་དཔྱད།

Thermal contact

དྲྟོད་འཕད།

Thermal energy

ཚ་ནུས།

Thermal equilibrium

དྲྟོད་མཉམ།

Thermal meter

དྲྟོད་ཀི་ཡྟོ་ཆས།

Thermal physics

ཚ་དྲྟོད་དངྟོས་ཁམས།

Thermal pressure

དྲྟོད་ཀི་གནྟོན་ཤུགས།

Thermal properties

ཚ་བའི་ཁད་ཆྟོས།

Thermal radiation

དྲྟོད་ཀི་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Thermodynamics

དྲྟོད་ཤུགས་རིག་པ།

Thermometer

དྲྟོད་ཚད་འཇལ་ཆས།

Thermonuclear combustion

དྲྟོད་མཆྐྱེད་ལྐྱེ་རྡུལ་འབར་སྐྱེག

Thermonuclear fusion

དྲྟོད་མཆྐྱེད་ལྐྱེ་རྡུལ་འདུས་འགྱུར།

Threshold

ཐྐྱེམ་མཚམས་གནས་བབ།

Threshold potential

ཐྐྱེམ་མཚམས་ནུས་པ།

Thrombin

ཁག་ལིང་སིན་རྫས།

Thrombus

ཁག་འཁགས།

Thruster

འབུད་ཆས།

Thymine

ཐ་ཡི་མིན།

Thymus

ར་ཆང་རྐྱེན་བུ།

Thyroid Cell

ཨྟོལ་མདུད་ཕ་ཕུང་།

Tidal force

དུས་རླབས་སྐྱེད་ཤུགས།

Tidal lock

དུས་རླབས་འཆིང་སྒྲྟོག

Tidal power plants

དུས་རླབས་གྟོག་ཁང་།

Tie

སྒྲྟོག་རྐྱེན།

Tightly bound

དམ་པྟོར་བཅིངས་པའི།

Tile

རྫ་ལྐྱེབ།

Timbre

གདངས་ཀི་ཁད་རྣམ།

Time Dilation

དུས་ནར།

Time travel

དུས་འགྲུལ།

Time warp

དུས་འཁྟོག

time zone

དུས་ཁུལ།

Time-lapse photo

དུས་མཚམས་བརྙན་པར།

Tipping point

འགྱུར་ལྟོག་གི་མཚམས།

Tissue

ཕུང་གྲུབ།

Tissue cells vein

ཕུང་གྲུབ་ཕ་ཕུང།

Tissue culture

ཕུང་གྲུབ་སྐྱེད་སྐྱེལ། ཕུང་གྲུབ་གསྟོ་སྟོང་།

Toddler

འཁྟོར་ཕྲུག

Tone

གདངས།

Tonsils

གྐྱེ་ཤ

Top

རྩྐྱེ། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Topographic globes

ས་བབ་སྟོན་པའི་གྟོ་ལ།

Topology

ས་བབ་རིག་པ།

Torque

གཅུས་ངར། གཅུས་ཤུགས།

Torsion balance

གཅུས་འཁྟོར་རྒྱ་མ།

Totally elastic

ཡྟོངས་ལྐྱེམ།

Totipotent

ཀུན་འགྱུར་ནུས་པ།

Tower

ལྕྟོག་མཁར། ལྕྟོག་ཁང།

Toxin

ཉྐྱེས་དུག

Tracer

རྐྱེས་གཅྟོད་པ།

Trachea

གྟོ་ཡུ།

Track (n)

ལམ།

Track (v)

རྐྱེས་གཅྟོད།

Tract

བརྡ་ལམ།

trait

ཁད་གཤིས། ཁད་རྣམ།

Trait

ཁད་རྣམ། ཁད་གཤིས།

Transcranial magnetic stimulation
(TMS)

ཐྟོད་བརྒྱུད་ཁབ་ལྐྱེན་སྐུལ་སྟོང།

Transcription

ཕབ་བཤུ།

Transcription factor

ཕབ་ལྐྱེན་རྐྱེན་རྫས།

Transduction

བརྡ་སྒྱུར།

Transfer particle

འདྲྐྱེན་རྡུལ།

Transformation of energy

ནུས་པའི་འཕྟོ་འགྱུར།

Transformer

ཝྟོལ་ཚད་སྒྱུར་ཆས། སྒྱུར་ཆས།

Transience

མི་བརན་པ།

Translation

ཕབ་སྒྱུར།

Translational kinetic energy

ཐད་སྟོད་ནུས་པ།

Translational motion

ཐད་སྟོད།

Translational velocity

ཐད་སྟོད་མྱུར་ཚད།

Translocation

གནས་སྟོ།

Transmission line

བརྒྱུད་ཁིད་གྟོག་སྐུད།

transmittable disease

བརྒྱུད་རུང་ནད།

Transuranic element

ཚ་དཀར་བརལ་བའི་རྩ་རྫས།

Transversal

ཕྐྱེད་ངྟོས།

Transverse wave

འཕྐྱེད་རླབས།

Transverse/Horizontal

རྔམས་གཤགས།

Trap

རྙི།

Trapezium

སྐས་དབིབས།

trauma

བྐྱེད་ར། མྟོང་ར། སྐྱེམས་བསྣད། (བྐྱེད་དྐྱེ་ཞྐྱེད་སྣང་ལ་བརྐྱེན་
ནས་ལུས་སྐྱེམས་ལ་བྱུང་བའི་ར་ཁ།)

Treatment

སན་བཅྟོས། བཅྟོས་ཐབས།

Tri

སུམ་ལན།

Triassic period

སུམ་རྩྐྱེགས་དུས་རབས།

Triceps

དཔུང་རྐང་ཉྭ་གསུམ།

Tricuspid valve

རྩྐྱེ་གསུམ་སི་འདབ།

Trigeminal nerve

གསུམ་གྐྱེས་དབང་རྩ།

Trigonometry

ཟུར་གསུམ་རིག་པ།

Trilobite

འབུ་གསུམ་ཤལ།

Trinity

གསུམ་འདུས། ངྟོ་བྟོ་གསུམ།

Trinity College

ཊིརི་ནི་ཊི་མཐྟོ་སྟོབ།

Triosephosphate isomerase

སུམ་མངར་ཕྟོ་སི་ཕྐྱེ་ཊ་རྫས་མཚུངས་སིན་རྫས།

Triple bond

སུམ་ལན་འཆིང་བ།

Tripolar neuron

སྣྐྱེ་གསུམ་ཕ་གཟུགས།

Tritium

གསུམ་གྱུར་ཡང་རྡུལ།

Trochlear nerve

མིག་རིལ་འཁྟོར་བྐྱེད་དབང་རྩ།

Trophic factor

འཚར་རྐྱེན།

Trophic level

བཅུད་རིམ།

Trophoplast

ནུས་སྐྱེད་དབང་ཕ།

Tropomyosin

འགྱུར་གིམ་སི་རྫས།

Troponin

འགྱུར་སི།

Truck

དྟོས་འཁྟོར།

Trunk

ས་གཞུང་། གཞུང་ར།

Trypsin

བརྡར་སི།

Tubule Cell

སྦུབ་ཆུང་ཕ་ཕུང་།

Tumor

སྐྲན།

Tumor necrosis factor (TNF)

སྐྲན་ཞིག་ཆ་རྐྱེན།

Tumor regression

སྐྲན་ལྟོག

Tune

དབངས།

Tunneling current

སྦུབས་འབིགས་གྟོག་རྒྱུན།

Turbine

གཤྟོག་འཁྟོར།

Turntable

འཁྟོར་སྐྱེགས།

Two-signal-hypothesis

བརྡ་གཉིས་ཚོད་གཞག

Type I Diabetes

གཅིན་སི་ཟ་ཁུ། རིགས་དང་པྟོ།

type of inflammatory bowel

ཁྟོག་སད་ཚ་སྐྲང་ནད་རིགས།

Typical

མཚན་ཉིད་ལན་པ།

Ulna

ལག་ངར་རུས་ཆུང་།

Ultra-high Frequency (UHF)

ཚད་མཐྟོའ ་ི ཟྟོས་ཕྟོད།

Ultrasonic

ཐྟོས་བརལ་གི།

Ultrasonic wave

བརལ་སྒྲའི་རླབས།

Ultrasound

ཐྟོས་བརལ་གི་སྒྲ།

Ultraviolet radiation

སྨུག་ཕིའི་འགྐྱེད་འཕྟོ།

Umblical cord

ལྐྱེ་ཐག

Umbra

ཧྲིལ་སྒྲིབ།

umbrella species

ཁུལ་ཆྐྱེན་ཉྐྱེ་རིགས། གདུགས་ལ་བུའི་ཉྐྱེ་རིགས།

Unbalanced force

དྟོ་མི་མཉམ་པའི་ཤུགས།

Uncertainty principle

ངྐྱེས་མྐྱེད་རྩ་འཛིན།

Uncharged

ཁུར་མྐྱེད། ཁུར་བལ།

unconditional loving-kindness and
compassion

ལན་ལ་མི་རྐྱེ་བའི་བམས་སིང་རྐྱེ།

unconditioned stimulus

མ་གྟོམས་པའི་སྐུལ་རྐྱེན།

unconscious mental events

ཤྐྱེས་ཚོར་དང་མ་སྐྱེལ་བའི་སྐྱེམས་ཀི་བྱུང་བ།

Uncrossed fibers

བསྣྟོལ་མྐྱེད་རྩ་རྒྱུས།

Unicellular

ཕ་ཕུང་ཆིག་ལན།

Unified Field Theory

ར་འདུས་རྣམ་གཞག

Uniformity of Nature

རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གཅིག་མཚུངས་རང་གཤིས།

Unipotent

ཆིག་འགྱུར་ནུས་པ།

Unit

རྩི་གཞི།

Unitary method

ཆིག་འབབ་རྩི་ཐབས།

Universal Constant

སྣང་སིད་བརན་གངས།

Universal emotion

ཡྟོངས་ཁབ་མྟོང་ཚོར།

Universal gas constant

སི་ཁབ་རླངས་གཟུགས་བརན་གངས།

Universe

སྣང་སིད། འཇིག་རྐྱེན་ཁམས།

Unmanned rocket

མི་མྐྱེད་འཕུར་མདའ།

Unstable equilibrium

མི་བརན་པའི་ཆ་མཉམ།

Up

ཡར། (ཁྟོག་རྡུལ་རིགས་ཤིག)

Updraft

གྐྱེན་རླུང།

Uptake

སྡུད་ལྐྱེན།

Upward force

གྐྱེན་ཕྟོགས་ཤུགས།

Uracil

ཡུ་ར་སིལ།

Uranium

ཡུ་རྐྱེ་ནི་ཡམ།

Uranus

གཟའ་རྣམ་རྒྱལ།

Ureter

ཆུ་རྩ། གཅིན་འདྲྐྱེན་སྦུ་གུ།

Urethra

གཅིན་ལམ།

Urinary system

གཅིན་འདྟོན་མ་ལག

Urination

གཅིན་འདྟོར།

Urine

གཅིན་པ།

Urogenital tract

གསང་གནས་གཅིན་ལམ།

Useful energy

བྐྱེད་ཡྟོད་ནུས་པ།

Useless energy

བྐྱེད་མྐྱེད་ནུས་པ།

Uterine wall

བུ་སྣྟོད་ལྟོགས།

Utricle

རྣ་རལ་ཆྐྱེ་བ།

Uvula

ལྕྐྱེ་ཆུང་།

Vaccination

སན་འཛུགས། (འགྟོག་སན།)

Vaccination-induced immunity

སན་འཛུགས་ནད་འགྟོག

Vaccine

འགྟོག་སན།

Vacoule

སྦུག་སྟོང་།

Vacuum pump

སྟོང་ཕུམ། (རླུང་སྟོང་པ་བཟྟོ་བྐྱེད་ཀི་ཕུམ་མམ་ཕུ་མདའ། )

Vagina

མྟོ་མཚན།

Vagus nerve

རྒྱུ་བའི་དབང་རྩ།

Valence electron

བིན་པའི་གྟོག་རྡུལ།

Valine

ཝྐྱེ་ལིན། (ཨྐྱེ་མྟོ་ནི་སྐྱུར་རྫས།)

Value-neutrality

རིན་ཐང་བཏང་སྟོམས་ཀི་རང་གཤིས།

Valves

སི་འདབ།

Van de Graaff generator

ཝན་ཌྐྱེ་སྐྲུན་ཆས།

Variable

འགྱུར་གངས།

variable

འགྱུར་ཆྟོས།

Variable region

འགྱུར་ཁུལ།

Variable star

འགྱུར་སྐར།

Vasopressin Receptor

ཝ་སྟོ་པིར་སིན་སྣྐྱེ་ལྐྱེན་པ།

Vector

ཕྟོགས་འབྟོར་དངྟོས་པྟོ།

Vector addition

ཕྟོགས་ལན་སྟོམ་རྩིས།

Vector for the disease

ནད་ཀི་ཐྐྱེག་གཟུགས།

Vector sum

ཕྟོགས་ལན་སྟོམ་ཐྟོབ།

Vega

སྐར་མ་ཝྐྱེ་ག།

Vein

སྟོད་རྩ།

Velocity

མྱུར་ཚད།

Vena cava (singular)

སྦུག་ཀྟོང་སྟོད་རྩ།

venae cavae (plural)

སྦུག་ཀྟོང་སྟོད་རྩ།

Ventral

འྟོག་ཕྟོགས།

Ventral column

མདུན་གཞུང།

Ventral medial prefrontal cortex
(VMPFC)

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་དཀིལ་གི་སྐྱེང་ཆ།

Ventral tegmental area (VTA)

འཐུམ་ཞྟོ་འྟོག་ཁུལ།

Ventricle

ཁུང་ཤག སྦུབས་སད།

ventrolateral prefrontal cortex

མདུན་ངྟོས་ཀླད་ཤུན་འྟོག་གི་གཞྟོགས་ཆ།

Venule

སྟོད་རྩ་ཕ་མྟོ།

Vertebrate

སལ་རུས་ཅན་གི་སྟོག་ཆགས།

Vertical

གཞུང་ཐད།

Vertical Axis

གཞུང་མདའ།

Vertical component

གཞུང་ཆ།

Vertical component of motion

འགུལ་སྟོད་ཀི་གཞུང་ཆ།

Very Large Array

རྒྱ་ཆྐྱེའི་བསར་སྒྲིག

Vesicles

ལྒང་བུ།

Vestibular organ

སྦུག་ལན་དབང་པྟོ།

Vestibular sensors

སྦུག་ལན་ཚོར་བྐྱེད།

Vestibulocochlear nerve

སྟོམས་བྐྱེད་དབང་རྩ།

Vibration

འདར་འགུལ།

Vibrational motion

འདར་འཁྲུག་འགུལ་སྟོད།

vibrotactile stimulation

འདར་སྐུལ།

Video lecture

བརྙན་འཕིན་སྟོབ་ཁིད།

Villi

ཁད་སྤུ།

Viral disease

གཉན་སིན་གི་ནད།

Viral infections

གཉན་རིམས།

viral pathogen resistance

ནད་རྒྱུ་གཉན་སིན་འགྟོག་ནུས། གཉན་སིན་འགྟོག་ནུས།

Viral replication

དུག་སིན་ངྟོ་བཤུའི་བྐྱེད་རིམ།

Virus

གཉན་སིན། དུག་སིན།

virus latency

དུག་སིན་གི་བག་ཉལ་ནུས་པ།

Viscosity

ཚི་ཤུགས།

Viscous and sticky substance

གར་ལ་འབར་བག་ཅན་གི་དངྟོས་རྫས།

Visible light

སྣང་རུང་གི་འྟོད།

Vitamin

འཚོ་བཅུད།

Vitamin B12

འཚོ་བཅུད་ སི། ༡༢

Vitreous humor

མིག་གཤྐྱེར་དྭངས་མ།

Vivid

གསལ་ལྐྱེ་བ།

Vocal cords

གྐྱེ་ཐག

Vole

ཞིང་ཙིག

Voltage

གྟོག་ཁུར་ནུས་ཚད། གྟོག་ཁུར་རྐྱེ་ལ་ཡྟོད་པའི་གྟོག་གི་གནས་
ལྟོས་ནུས་པ། ཝྟོལ་ཚད།

Voltage drop

ཝྟོལ་ཆག

Voltage-gated channels

ཝྟོལ་རྐྱེན་སྟོ་བཅད་རྒྱུ་ལམ།

Voltmeter

ཝྟོལ་ཚད་འཇལ་ཆས།

Volume

༡ བྟོངས་ཚད། ཤྟོང་ཚད། ༢ སྒྲ་ཤུགས།

Voyager 1

འགྲུལ་ཆས་ ༡

W Boson

W སྟོ་སྟོན་རྡུལ།

Warden of Mint

ཊམ་དྲུང་ཆྐྱེན་མྟོ།

Warp

འཁྟོག

Wasp

པྟོ་གཏྟོང་མ།

Waste product

སིགས་རྟོ།

Water boiler

ཆུ་སྐྟོལ་སྣྟོད་ཆས།

Water melon

ཆུ་མྐྱེ་ལྟོན། ཆུ་ག་གྟོན།

Water turbine

ཆུ་སྒུལ་གཤྟོག་འཁྟོར།

Water vapor

ཆུའི་རླངས་པ།

Water wheel

ཆུ་འཁྟོར།

Wave front

རླབས་མདུན།

Wax

ས་ཚིལ།

Waxing gibbous

ཡར་ངྟོའ ་ི ནྟོག་ཟ།

Weak Force

ཞན་ཤུགས།

weed out

འབྐྱེག་པ།

Weight density

ལྗིད་སྟུག

Weight disease

ལྗིད་ནད།

Weighted average

ལྗིད་མནན་ཆ་སྟོམས།

Western thought

ནུབ་ཕྟོགས་པའི་ལ་ཚུལ།

Wetland

བརླན་ས།

Whirl

འཁིལ་འཁྟོར།

White blood cells

ཁག་དཀར་ཕ་ཕུང་། ཁག་ཕུང་དཀར་པྟོ།

White dwarf

དཀར་ཆུང་། འྟོད་ལན་སྐར་ཆུང་།
སྒྲ་དཀར། (ཇི་ལར་འྟོད་དཀར་པྟོ་ལ་ཁ་དྟོག་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་ཇི་

White noise

བཞིན་རྒྱབ་ལྗྟོངས་ཀི་སྒྲ་ལ་ཟྟོས་ཕྟོད་སྣ་ཚོགས་ཡྟོད་པའི་ཆ་
ནས་སྒྲ་དཀར་ཞྐྱེས་བཏགས། )

Wien's displacement constant

ཝིན་གི་གནས་སྟོའ ་ི བརན་གངས།

Wilkinson Anisotropy Probe

ཝིལ་ཀིན་སན་མི་མཉམ་འཚོལ་མདའ།

Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe (WMAP)

ཝིལ་ཀིན་སན་མི་མཉམ་ཕ་རླབས་འཚོལ་མདའ།

Wind turbine

རླུང་སྟོད་གཤྟོག་འཁྟོར། རླུང་སྒུལ་གཤྟོག་འཁྟོར།

Wind-powered generator

རླུང་ཤུགས་གྟོག་ནུས་སྐྲུན་ཆས།

Windmill

རླུང་འཐག

Wine

རྒུན་ཆང།

Wingsuit

འཕུར་གྟོས། གཤྟོག་གྟོས།

Wingsuit flying

གཤྟོག་གྟོས་འཕུར་ལིང།

Withdrawal reflex

ཕིར་བསྡུ་ལྟོག་འགུལ།

Wobble

འཁར་འཁྟོར།

Wood lemming

ཤིང་བི།

Woodpecker

ཤིང་ར་མྟོ།

word-classification task

ཐ་སད་དབྐྱེ་བསལ་བྐྱེད་སྟོ།

Working memory

ལས་ཐྟོག་དྲན་པ།

Worldline

སིད་ཐིག

Wormhole

འབུ་ཁུང།

Xylem

གཤྐྱེར་ལམ།

Xylose

ཛ་ལྟོ་མངར་རྫས།

Yeast

ཕབས།

Z Boson

Z སྟོ་སྟོན་རྡུལ།

Zeroth law of thermodynamics

དྲྟོད་ཤུགས་རིག་པའི་གཏན་ཁིམས་ཀླད་ཀྟོར་བ།

Zinc

ཏི་ཚ།

Zoology

སྟོག་ཆགས་རིག་པ།

Zygote

ས་བྟོན་འདུས་སྟོང་།

