
معادل یابی انگلیسی – فارسی درجه و واحدهای نظامی
 

درجه های نظامی
نیروی زمینی

Privateسرباز
Corporalسرجوخه
Sergeantگروهبان
Sergeant Majorاستوار
Lieutenantستوان
*Captainسروان
Majorسرگرد

Lieutenant Colonelسرهنگ دوم
Colonelسرهنگ
Brigadier Generalسرتیپ

Major Generalسرلشکر
Lieutenant Generalسپهبد
**Generalارتشبد
***Field Marshalارتشبد

یایی نیروی در
Rear-admiral (lower)دریادار
Rear-admiral (upper)دریابان

Vice-admiralدریاساالر
****Admiralدریابد



(همتراز سرهنگ در نیروی زمینی و هوایی)ناخدا  = captainدر نیروی دریایی * 

.رود با مسامحه برای سرتیپ، سرلشکر و سپهبد هم به کار می Generalگاهی ** 

Fieldدرجۀ ***   Marshal  ال"باالتر از ارتشبد و معادل دقیقش همانGرای " فیلد مارشGا بGت، امGتراسGدرک به

.برده می شودبه کار " ارتشبد"مخاطب ایرانی برای این درجه هم معمواًل 

.با مسامحه برای دریادار، دریابان و دریاساالر هم به کار می رود Admiralگاهی **** 

در حال حاضر، باالترین مقام های نظامی ایران درجۀ سرلشکری دارند که معادل دریابGGان در :۱نکته 

شGدن معمGواًل یGک درجGه ارتقGا" شGهید"اما از آنجا که مقام های نظامی بعGد از . نیروی دریایی است

بGاالترین جایگGاه را در. می گیرند، به علی صیاد شیرازی بعGد از تGرور شGدنش درجGۀ سGپهبدی دادند

.نیروهای مسلح ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دارد که فعاًل سرلشکر حسن فیروزآبادی است

.درجه نیستند و برای خطاب و احGترام بGه کGار می روند" تیمسار"و " امیر"، "سردار"عنوان های  :۲نکته 

می گوینGGد و در" سGGردار"در سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، به کسانی که درجۀ سرتیپی یا بGGاالتر دارنGGد 

قGدیم تر، بGه جGای سGردار و امGیر از. می گویند" امGیر"ارتش به کسانی که این درجه ها را داشته باشGند 

به کار می رود اما ژنGGرال در فارسGGی بیشGGتر در" ژنرال"گاهی هم عنوان . استفاده می شد" تیمسار"عنوان 

.کاربرد داردمورد مقام های نظامی ارشد کشورهای دیگر 



واحدهای نظامی
Corpsیگان
Divisionsلشگر
Brigadesتیپ
Regimentsهنگ
Battalionsگردان

Small units/ Companyگروهان
Platoonدسته

سGGه تGGا پنج گGGردان یGGک. چند گروهان یک گردان هند و تشکیل می درامعموال چند دسته یک گروهان 

.می شوددو تا چهار تیپ یک لشگر  وتشکیل می دهند را دو تا چهار هنگ یک تیپ . می شودهنگ 


