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 یهانقشهی دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش ارشتهنیب ی هاحوزه شناسایی باهدفپژوهش این : چکیده

ها داده سنجی و بر اساس گردآوریاز نوع تحقیقات علمروش این پژوهش به لحاظ رویکرد است.  شدهانجامموضوعی 

 توسط پژوهشگران دانشگاه منتشرشدههای آماری پژوهش حاضر تمام مقاله جامعه .استاز نوع تحقیقات توصیفی 

 هاییلدر قالب فا  هاداده استنمایه شده،    2015  –  2005شهید باهنر کرمان که در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی  

شهید باهنر  رکورد مربوط به دانشگاه 3273از جستجو مرحله  یندر ا .شد یرهذخ یانه( در راPlain text) متن ساده

افزار از نرم با استفاده یخروج هاییلفا سازییکپارچهمرحله دوم پس از  در شد بازیابی موردنظر یدر بازه زمان کرمان 

TXT Collector  شد. در مرحله سوم با استفاده از  یلتبد یسنجعلمی افزارهاانتقال به نرمقابل یکپارچه لیفا یکبه

برای ترسیم روند تولیدات علمی  وی اُ اِس ویوور یافزارهانرمید سپس از گردپردازش یشها پداده Bibexcelافزار نرم

ترسیم نقشه علمی دانشگاه باهنر حاکی از آن است که  .استفاده شد یهاشاخصپاژک جهت تحلیل و نگاشت  و از

های موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی، ریاضیات ی این دانشگاه بین حوزهبیشترین تولیدات علمی بین رشته

فیزیک ذرات  با ریاضیات کاربردی، مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد، مهندسی مکانیک با مکانیک،

ای رشتهفناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات بین  ا نجوم و اخترفیزیک، مهندسی مکانیک با ترمودینامیک،ب 

های مهندسی برق، سوخت و انرژی و ای، حوزهبه لحاظ مرکزیت درجه ای صورت گرفته است.رشتهو مهندسی بین

شوند. یم  ای محسوبرشتهینب ی  هاپژوهشهشی در  ی پژوهاقطبو    رادارندای  مهندسی شیمی بیشترین مرکزیت درجه

زیست، علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بیشترین مرکزیت های پژوهشی محیطبه لحاظ مرکزیت بینیت، حوزه

ی پژوهشی واسط در هاحوزهای دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند و رشتههای بینبینیت را در شبکه پژوهش

دانشگاه باهنر  نتیجه گرفت کهتوان میدانشگاه  ولیدات علمیاز مقایسه نرخ رشد ت. هستندای رشتهینب ی هاپژوهش

 .ضعیف استای رشتههای بینپژوهش ازلحاظشود ولی محسوب می پر تولید یهادانشگاهجزء 
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 مقدمه
مهم   یهاشاخص عنوان به  هاآنارزیابی و سنجش  ،پژوهشی در جهان  یهات یفعالبا افزایش امروزه 

ها و بسیاری از تصمیم   قرارگرفتهجدی    موردتوجهگذاری  جهت سیاست   یهر کشور های نظام علمی  فعالیت

ت علمی انجام  گذاری علمی و تولیداها بر مبنای سیاست و شناسایی میان رشته در حوزه تحقیق و توسعه

د رشته دانشگاهی برای حل یک مسئله علمی است،  نکه تلفیق دو یا چ 1ی ارشتهن یبی هاحوزه گیرد. می

 ییهان علوم و پاسخگویی به سؤال یب  منطقی  اد ارتباطجد ایصدبشری دارد و در  شبه دان   انهیگرانگاهی وحدت 

  ی هادهه  در  این رویکرد  داشته باشد.ها  جوابی کامل برای آن  تواندینم  ییتنهاتخصصی به  یهااست که رشته

که   یا گونهقرارگرفته است؛ به   موردتوجهدانشگاهی و تحقیقاتی جهان    مراکز  و در  ی یافتهصاخیر، اهمیت خا

  عنوان به  هادانشگاه   .است  یارشتهن یبی  هادنیا، اولویت تحقیقات بر پایه پژوهش   یهادانشگاه   امامروزه در تم

ی نیازمند  ارشتهن یبی جدید و  هارشته ی در این راستا و ایجاد  گذاراست یس  منظوربه پایگاه این امر    نیتریاصل

مرتبط    ی ها رشته که نیاز شغلی آن در جامعه وجود دارد و    یی ا ه نه ی درزم تا بتوانند    هستنداسناد و مدارک معتبر  

نیاز    اساس   بر آموزشی خود را    ی ها ت ی فعال د و  ن را توسعه ده   ها ی ا رشته   ن ی ب   از پتانسیل الزم برخوردار باشد،   ها آن با  

و بررسی    مطالعهدر این راستا    .(1387  و همکاران  نوروزی چاکلی)  د ن کن ی  ده سامان   خود   ی ها ل ی پتانس جامعه و  

ی علمی هاحوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. نقشه علمی نمایی از  هاآنمقایسه  و 2ی علمیهانقشه

ی علمی،  هانقشهی  دهندهل یتشک. عناصر  شودیمی تهیه  کتابشناختکمی اطالعات    لیوتحلهیتجزاست که با  

ی  تری قوی علمی که دارای ارتباط مفهومی  هاحوزه   هانقشهاین    در  ی پژوهشی هستند.هاحوزه ی  بروندادها

  3نویونز )  رندیگی می دورتری قرار  فاصلهی دارند در  ترفیضعیی که ارتباط  هاحوزه هستند، در کنار همدیگر و  

شده  متوقف  ،علمی اشباع یهاحوزه توانیم یاز طریـق ترسـیم نقشـه علـم کهنیتر ااز همه مهم(. 1999

  (.1392شاهی شیر) علمی را شناسایی کرد یهاطهیهریک از ح، در یریگحال شکل و نیز نوظهـور و در 

دانشگاه   ، تولیدات علمی موضوعی4در پژوهش حاضر با استفاده از پایگاه استنادی وب آو ساینس  رون یازا

مقایسه و    یارشته انیم  یهاحوزه و    شدهی بررس  استخراج و  2015-2005شهید باهنر کرمان در بازه زمانی  

  هدف اصلی این پژوهش است.  شده مشخص ی این دانشگاه ارشتهنیب ی هاحوزه و  پرکار، کارکمی هاحوزه 
 موضوعی بوده است   یهانقشه ی دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش  ا رشتهن یبی  هاحوزه   شناسایی

 

 پیشینه پژوهش
که قرابتی با موضوع دارند در دو بخش  هاپژوهش در این بخش برای روشن شدن بهتر مسئله برخی از 

  تامپسون) ازجمله یارشته انیم در حوزه  :شوندی مو تولیدات علمی بررسی  یارشته ان یم یهاپژوهش 

(  1392) مهدی ،به رابط علمی (1384)استاد زاده  ،یارشتهان یم( به ترسیم نقشه مطالعات 1394

 
1.Interdisciplinary Fields 

2.Scientific Map 

3.Noyons 

4.Web of Science 
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مدیریت دانش از طریق    یارشته نیببررسی وضعیت  ( به  1393)ابراهیمی    ،یارشتهان یمو توسعه    یریگشکل 

  2رافولز و    1پورتر   ،ای رشته( در حوزه تحلیل روابط و الگوهای میان 1391)   صدیقی  ،موضوعی  یهانقشه مقایسه  

 جهانی وضعیت حوزهدر    (1390)همکاران  فتاحی و    تولیدات علمیدر حوزه    و  ایرشته( در میان2009)

( در ترسیم 1998)  3یوجین گارفیلد  ،( در حوزه سنجش بروندادهای علمی1391)زاده  جعفر    ،علمی تولیدات

( در  2010)رافولز، پورتر و لیدسورف  ،( در نقشه جهانی علم2009)رافولز و  4لیدسورف  ،نقشه جهانی علم

  . اند پرداخته  ( در نقشه جهانی علم، به تبیین موضوع2012)رافولز  و    5لیدسورف، کارلی  ،های پوشش علمنقشه

که پژوهش مستقلی در خصوص سنجش نقشه علمی دانشگاه باهنر برای   دهدی منشان  هانهیشیپمرور 

  ذکرشده   یهاپژوهش این پژوهش برخالف    دیتأک  نیبنابرا  است.  نشدهانجام  یا رشتهان یم  یهاحوزه شناسایی  

 است.   یرشتهبین    یهاحوزه بر کشف  

 

 پژوهش  شناسیروش
ها از نوع تحقیقات  داده  سنجی و بر اساس گردآوری از نوع تحقیقات علماین پژوهش به لحاظ رویکرد 

شهید   توسط پژوهشگران دانشگاه  منتشرشدههای آماری پژوهش حاضر تمام مقاله  جامعه .استتوصیفی 

. در این پژوهش  است نمایه شده،  2015 – 2005باهنر کرمان که در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 

  ی افزارها نرم از شده و با استفاده استخراج  ینسوب آو سا یگاهاز پاها گیری انجام نشد و تمام داده نمونه

پژوهش از   یو مکان یبه محدوده زمانها با توجه استخراج داده  ی. برا تحلیل و ترسیم گردید یسنجعلم

 استفاده شد.   ینسوب آو سا  یشرفتهپ  یدر بخش جستجو  یرز  یجستجو   بردراه

PY6= (2005-2015) 

 

OG7= (SHAHID BAHONAR UNIV OR BAHONAR UNIV KERMAN OR UNIV 

KERMAN OR KERMAN SHAHID BAHONAR UNIV OR SHAHID BAHONAR 

UNIV KERMAN) 

  3273  از جستجومرحله    یندر ا   .شد  یرهذخ  یانه( در راPlain text)   متن ساده  هاییلدر قالب فا  هاداده 

مرحله دوم پس از   . درشد بازیابی موردنظر یدر بازه زمانشهید باهنر کرمان  رکورد مربوط به دانشگاه

انتقال  قابل یکپارچه یلفا یکبه  TXT Collectorافزار از نرم  با استفاده  یخروج هاییلفا سازییکپارچه 

پردازش  یش ها پداده  Bibexcelافزار  شد. در مرحله سوم با استفاده از نرم   یلتبد  یسنجعلم ی  افزارها به نرم 

افزار  ترسیم ساختار نقشه علمی تولیدات، رکوردهای بازیابی شده با استفاده از نرم  منظوربهید. گرد

 
1.Porter 

2.Rafols 
3.Eugene Garfield 

4.Leydesdorff 

5.Carley 

6.Year Publised 

7.Organization-Enhanced 
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WC10.exe  افزار  استفاده از نرم   تبدیل فرمت داده شد و سپس باVOSviewer    روند تولیدات رسم شد و

 استفاده شد.   1پاژک   افزارنرم از    یارشته نیبو شبکه    هاشاخص برای تحلیل و ترسیم  

دات را مبنا قرار داد،  ینرخ رشد متوسط تول  ستیبایمدات علمی  یبرای محاسبه نرخ رشد تول   کهیی ازآنجا

 ده است. ین هندسی استفاده گردیانگیعلمی از فرمول محاسبه مدات  یبرای محاسبه نرخ رشد تول

 G = √G1′ ∗ G2′ ∗ G3′. . .∗ Gn′
n

 

 
  ’Gفرمول . برای محاســبه نرخ شــد ســاالنه از  دهدیممقدار نرخ رشــد کلی را نشــان    Gن فرمول  یدر ا

 است:  شدهاستفاده
G’ = P1 - P0 

                 P0   

منفی باـشد از فرمول    هاـسالک از  یزان نرخ رـشد در هر  یم کهیدرـصورتن هندـسی، یانگیدر محاـسبه م

 :شودیمگری برای آن سال استفاده  ید

 G’= P1 - P0+1  

                 P0   

 .است  هرسالتعداد مقاالت    Pن فرمول  یدر ا

 

 هاافتهي لیوتحلهيتجز
های  است. در این قسمت به ترتیب، یافته شدهپرداختهپژوهش  سؤاالتها و در این بخش به توصیف داده

 شده است: یانبها و جداول همراه با تفسیر  مرتبط با هر یک از اهداف فرعی پژوهش در قالب نگاشت 

علم دانشگاه شهید باهنر   تولیدات  نقشه اساس  برونداد بر  با بیشترين پژوهشی هایحوزه  . 1

 کرمان 

بیشترین تولیدات   دهد( نشان می کیتصویر کرمان )ی تولیدات علمی دانشگاه شهید باهنر ترسیم نقشه 

سند، مهندسی   225های موضوعی مهندسی برق و الکترونیک با علمی این دانشگاه به ترتیب در حوزه

مپیوتر هوش  سند، علوم کا  196سند، مهندسی شیمی با    200ی با  اچند رشتهسند، شیمی    202مکانیک با  

سند، علم    145مکانیک با    سند،  145سند، شیمی تجزیه با    161و انرژی با    سوخت  سند،  169مصنوعی با  

سند، مهندسی عمران با   136سند، ریاضیات با  138سند، ریاضی کاربردی با  140ی با ارشتهمواد چند 

سند و   99ند، دامپزشکی با س 117ای با رشتهسند، مهندسی چند  126با  ستیزط یمحسند، علوم  132

حوزه موضوعی پر تولید دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدول    50  سند بوده است.  94مهندسی متالورژی با  

 آورده شده است.   کی

 

 
1. Pajek 
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 . نقشه تولیدات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان1تصویر 

 
 باهنر کرمانید دانشگاه شهید پر تولحوزه موضوعی  50 .1جدول 

 رکورد حوزه موضوعی رديف رکورد حوزه موضوعی رديف

 63 یشناسستاره 26 225 کیبرق الکترون  یمهندس 1

 63 احتمال آمار 27 202 کیمکان  یمهندس 2

 57 وتریکامپ ی،اطالعات یهاستمیس 28 200 یارشتهچند  یمیش 3

 57 یمیالکتروش 29 196 یمیش یمهندس 4

 56 یکاربرد کیزیف 30 169 وتریعلوم کامپ یمصنوع هوش 5

 53 انهیرا یتئور یهاروش 31 161 یانرژ و سوخت 6

 53 یمخابرات ارتباطات 32 145 لیوتحلهیتجز یمیش 7

 53 وحشباغ 33 145 کیمکان  8

 52 علوم یدامپزشک یکشاورز 34 140 یارشتهچند  یانسان  علوم 9

 51 یاهسته یمعدن  یمیش 35 138 یکاربرد یاضیر 10

 48 وسازساخت یمهندس 36 136 اتیاضیر 11

 48 یشناسنیزم یمهندس 37 132 عمران یمهندس 12

 47 کیزیچگالش ف ماده 38 126 یطیمح علوم 13

 45 معدن 39 117 یارشتهچند  یمهندس 14

 45 یآب  منابع 40 99 یدامپزشک علوم 15

 44 یارشتهچند  یکشاورز 41 94 یمتالورژ یمهندس یمتالورژ 16

 44 یاهسته کیزیف 42 94 کینامیترمود 17

 یارشتهنیب  یکاربرد یهابرنامه 18

 وتریعلوم کامپ

 41 یداروسازو  یفارماکولوژ 43 93
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 رکورد حوزه موضوعی رديف رکورد حوزه موضوعی رديف

 یشناسستیز یمیوشیب  44 92 یکیزیف یمیش 19

 یمولکول

39 

 39 نانو یفناور ینانوتکنولوژ 45 81 یارشتهچند  نیزم علوم 20

 38 ییعلم مواد غذا یفناور 46 76 یارشتهچند  کیزیف 21

 38 یارشتهچند  علوم 47 76 ذرات کیزیف یهانهیزم 22

 38 کیاپت 48 75 یاهیگ علوم 23

 37 ستیزطیمح یمهندس 49 73 یارشتهنیب  یاضیر 24

 36 نفت یمهندس 50 65 یآل یمیش 25

بر اساس نقشه   باهنر کرمانای پژوهشگران دانشگاه رشته های پژوهشی بینترين حوزه مهم  . 2 

 ایرشته های پژوهشی بین حوزه

بیشترین   دهد( نشان می دوای دانشگاه شهید باهنر کرمان )تصویر رشته های بین ی حوزه ترسیم نقشه

های موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی،  ی این دانشگاه بین حوزه تولیدات علمی بین رشته 

ریاضیات با ریاضیات کاربردی، مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد، مهندسی مکانیک با  

فناوری ساختمان با   ک،فیزیک ذرات با نجوم و اخترفیزیک، مهندسی مکانیک با ترمودینامی مکانیک،

موضوعی   حوزه 20ای صورت گرفته است. رشتهای و مهندسی بین رشتهمهندسی عمران و ریاضیات بین

 آورده شده است.  دوای اصلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در جدول  رشتهبین

 
 ای دانشگاه شهید باهنر کرمانرشتهینب ی موضوعی هاحوزهین ترمهم. 2 یرتصو
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 ای دانشگاه شهید باهنر کرمانرشتهی موضوعی بینحوزه 20 .2جدول 

 حوزه موضوعی حوزه موضوعی تعداد مقاالت مشترک

 و سوخت یانرژ یمیش یمهندس 68

 اتیاضیر یکاربرد اتیاضیر 58

 کیمکان  کینامیترمود 55

 یامواد، چند رشته علوم یمهندس یو متالورژ یمتالورژ 54

 کیمکان  یمهندس کیمکان  51

 کیزیو ف یشناسستاره نهیذرات و زم ک،یزیف 45

 کیمکان  یمهندس کینامیترمود 44

 ساختمان یوساز و فناورساخت عمران یمهندس 43

 یاچند رشته ،یمهندس یارشتهنیب  ات،یاضیر 42

 یهوش مصنوع وتر،یکامپ علوم کیبرق و الکترون  ،یمهندس 40

 و سوخت یانرژ یطیمح علوم 36

 یارشتهنیب  اتیاضیر کیمکان  35

 یاهسته کیزیف نهیذرات و زم ک،یزیف 34

 یهوش مصنوع وتر،یکامپ علوم یاطالعات یهاستمیس وتر،یکامپ علوم 33

 کیبرق و الکترون  ،یمهندس یمخابرات ارتباطات 33

 یمیش یمهندس یطیمح علوم 33

 و سوخت یانرژ نفت ،یمهندس 33

 یلیتحل یمیش ییو صنعت غذا علم 29

 یامواد، چند رشته علوم یکاربرد ک،یزیف 28

 ستیزطیمح ،یمهندس یطیمح علوم 28

 یکاربرد ک،یزیف یمواد چگال ک،یزیف 27

به لحاظ مرکزيت    باهنر کرمانای دانشگاه شهید  رشته های بین های پژوهشی در پژوهش قطب .  3

 ای درجه

های مهندسی برق، سوخت و انرژی و مهندسی  ای، حوزه دهد به لحاظ مرکزیت درجهها نشان مییافته

ای دانشگاه شهید باهنر  رشتههای بینقطب پژوهش   و  برخوردار هستندی  ادرجه شیمی از بیشترین مرکزیت  

ای  باالترین مرکزیت درجه ها هستند از  شوند. در یک گراف رئوسی که دارای بیشترین یال کرمان محسوب می

  ای، درجه مرکزیت گویند. در تحلیلای باال میرئوس دارای مرکزیت درجه  هاآن برخوردار هستند و به 

 : است  زیر  هایویژگی  دارای   باال،  رتبه  مرکزیت  با  موجودیتی

 ؛ داشته باشد  در شبکهاست و ممکن است جایگاه ممتازی    شبکه  در  فعال  بازیگر  یک  طورکلیبه •

 است؛   شبکه  در  محور  یاکننده  متصل   یک  اغلب •
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درنتیجه به    باشــد،  داشــته  نیازها  برآوردن  برای  جایگزینی متعددی  مســیرهای  اســت  ممکن •

 نیست؛  وابسته  دیگر  هایگره

 .(2010  1زیژواالیو) گر مطرح باشدگر یا مداخلهواسطه  عنوانبه  تواندمی  اغلب •

های  های موضوعی که در شبکه پژوهش ای و مطالب باال، این حوزه با توجه به تعریف مرکزیت درجه

آیند و در  می  حساببهای رشته ینبهای ای دانشگاه باالترین مرکزیت را دارند، کانون همکاری رشتهینب

پژوهشگران   که است آن معنای به یافته شوند. اینمرجع محسوب می عنوانبهتعامالت علمی دانشگاه 

بنابراین  ؛ ای پژوهش کنندرشتهین ب صورتبه ها های مختلف تمایل زیادی دارند که در این حوزه حوزه 

ای دانشگاه شهید  رشته های بینهای مهندسی برق، سوخت و انرژی و مهندسی شیمی قطب پژوهش حوزه 

ی  ای مهم به لحاظ سنجه رشتهحوزه پژوهشی بین 10، سهشوند. در جدول باهنر کرمان محسوب می 

 ای آورده شده است. مرکزیت درجه 

 یادرجهی مرکزیت سنجهای مهم به لحاظ رشتهینب ی پژوهشی حوزه. 3جدول 

 ایمرکزيت درجه های موضوعیحوزه رديف

 264 کیبرق و الکترون  یمهندس 1

 247 و سوخت یانرژ 2

 230 یمیش یمهندس 3

 223 کیمکان  4

 203 یارشتهمواد، چند  علوم 5

 199 کیمکان  یمهندس 6

 198 یطیمح علوم 7

 190 یهوش مصنوع وتر،یکامپ علوم 8

 185 عمران یمهندس 9

 139 کینامیترمود 10

 
 یادرجهی مرکزیت سنجهای مهم به لحاظ رشتهینب ی پژوهشی هاحوزه. 1نمودار 

 
1. Visualize 



 9 الدينیو تاج فریرمضان  ،نگهبان... / با  و جهان راني ا یباهنر کرمان با نقشه علم  دیدانشگاه شه یانطباق نقشه علم

به لحاظ   باهنر کرمانای دانشیگاه شیهید  رشیتههای بینهای پژوهشیی واسید در پژوهشحوزه . 4

 بینیت مرکزيت

زیست، علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی  های پژوهشی محیطبه لحاظ مرکزیت بینیت، حوزه   

 کرمان دارند. اینای دانشگاه شهید باهنر رشته های بین بیشترین مرکزیت بینیت را در شبکه پژوهش 

 در متنوع آفریناننقش دیگر بین خاص آفرینیک نقش آن در که وسعتی بررسی با را مرکزیت  شاخص،

یک   درون را موجودیت یک موقعیت ،تینیب مرکزیت کند. سنجهمی گیریاندازه  را گیردمی قرار شبکه،

.  کندشناسایی می شبکه، در هاگروه یا هازوج  سایر با  ارتباط ایجاد برای هایشتوانایی  برحسب شبکه

 :است های زیرویژگی  دارای یطورکلبه ت ینیب مرکزیت باالترین با موجودیتی

 ؛است آورده به دست شبکه در مستحکمی و مطلوب موقعیت •

 گذارد؛ می نمایش به را گسیختی از مجزایی نقطه •

 .(2010  زیژواالیو)  دارد افتد،می  اتفاق شبکه در آنچه بر زیادی خیلی تأثیر •

 نقاطی درواقع باشد؛ نقاط دیگر جفتِ از بسیاری بینابین که ای استنقطه  ،تینیب مرکزیت یطورکلبه

 یا کردن ایزوله قدرت دارای نقاط این. گذردمی هاآن  از دیگر نقاط ارتباطی هایراه که هستند هایواسط 

 طوربه شخص   یک که شبکه در افرادی تعداد یعنی تینیب مرکزیت خالصه طوربههستند.   ارتباطات افزایش

 نانیآفرنقش  ، تواناییتینیب مرکزیت است. سنجه شده متصل هاآن به مستقیم خطوط طریق از غیرمستقیم

  برای  واسطهعنوان به که هاییدهد گره می نشان را نانیآفرنقش  بین های تعامل کنترل یا تأثیرگذاری برای

  این  نیآفرنقش به باال تینیب مرکزیت. خواهند داشت باالیی تینیب نمرات کنندمی عمل اطالعات جریان

 وساطت کند.   را  نانیآفرنقش دیگر    میان  هایتماس  تا  دهدمی  را  قابلیت

ی دانشگاه باالترین  ارشته نیبهای های موضوعی که در شبکه پژوهش با توجه به مطالب باال، حوزه 

پژوهشی را به هم متصل نماید یا به قولی  مرکزیت بینیت را دارند، قابلیت آن را دارند که چند حوزه 

. نقش مهم در  ندیکارنمابا دیگر پژوهشگران چندین  زمانهم طوربه توانندیمها این حوزه  پژوهشگران

زیست، علوم رایانه و بیوشیمی  های پژوهشی محیطبنابراین حوزه ؛  ی دارندارشته ن یبهای  ی پژوهش ریگشکل 

ای دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب  رشتههای بین های واسط در پژوهش و بیولوژی مولکولی حوزه 

ی مرکزیت بینیت آورده شده  ای مهم به لحاظ سنجهرشتهحوزه پژوهشی بین   10،  چهاردر جدول    شوند.می

 است. 

 ای به لحاظ مرکزیت بینیترشتهینب ی هاپژوهشی پژوهشی واسط در حوزه 10. 4جدول 

 مرکزيت بینیت های موضوعیحوزه رديف 

 1817 یطیعلوم مح 1

 1517 یارشتهنیب  وتر،یکامپ علوم 2

 1455 یمولکول یشناسستیزو  یمیوشیب  3

 1414 یلیتحل ،یمیش 4

 981 کیبرق و الکترون  ،یمهندس 5
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 مرکزيت بینیت های موضوعیحوزه رديف 

 810 یکیزیف ،یمیش 6

 763 یاهیگ علوم 7

 707 یو شغل ستیزطیمح ،یعموم بهداشت 8

 647 یو داروساز یفارماکولوژ 9

 635 کیمکان  یمهندس 10

 یریگجهینتبحث و  
ی، مهندـسی ـشیمی، ـسوخت و  ارـشتهی مهندـسی برق و الکترونیک، مهندـسی مکانیک، ـشیمی چند  هاحوزه

ی فعال در زمینه تولیدات  هاحوزهانرژی، ـشیمی تجزیه، مکانیک، علم مواد، ریاـضی کاربردی و ریاضیات و...  

گذاری علمی  یاـستـس ی به دهجهتها در  ـشناـسایی این حوزه .هـستندعلمی در دانـشگاه ـشهید باهنر کرمان  

 قرار گیرند.    مدنظرهای پژوهشی دانشگاه  بندییتاولوها باید در  بنابراین این حوزه  استدانشگاه مفید  

،  2015  -2005متوسـط نرخ رشـد سـاالنه تولیدات علمی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان در بازه زمانی  

درـصد بوده اـست. بدین لحاظ   20در همین بازه زمانی نرخ رـشد تولیدات علمی ایران  درـصد بوده و    36/19

ته  تأثنقش    چراکهتوان خوب ارزیابی کرد  یمعملکرد دانشـگاه باهنر را   د علمی کشـور داـش یرگذاری در رـش

  های اخیر تولیدات علمی کشـورشـود که بدانیم در سـالیمیرگذاری زمانی آشـکارتر  تأثاسـت. اهمیت این  

ت.   ته اـس مگیری داـش د چـش د  رـش گاه پیش  36/19با توجه به نرخ رـش دی دانـش ال  بینی میدرـص ود در ـس ـش

گاه به بیش از    2018 د  600تعداد مقاالت این دانـش ان  که  مقاله برـس د مببت    دهندهنـش ترـش یعنی در  ؛  اـس

بلکه تعداد مقاالت    باهنر متوقف نـشود  رـشد علمی دانـشگاه  تنهانهتوان انتظار داـشت  های آینده نیز میـسال

   نیز افزایش یابد.  هاآنتولیدی  

اس یافته هبر اـس نجش نقـش گاه  علم  های پژوهش با ـس هید  دانـش مهم در این  کرمان چند نکته    باهنر  ـش

  و  برق  ؛ مهندـسیباهنر کرمانهای مـشترک نقـشه علم دانـشگاه ـشهید  ترین حوزهبرجـستهوجود دارد:  رابطه  

در نقـشه    هاحوزه  نیا  .هـستندهوش مـصنوعی(  )  وتریکامپ، علوم  یارـشتهالکترونیک، علم مواد، ـشیمی چند  

؛  ها برای همکاری علمی است ها بهترین حوزهاین حوزه  .هستندحوزه اول در زمینه تولیدات علمی    10جزء  

ایر  ها در این حوزهیهمکارها به ـسمت گـسترش  گذارییاـستـس بنابراین باید     هادانـشگاه های موـضوعی با ـس

 دیگر کشورها متمایل گردد.    یهادانشگاهو  

های شـیمی تجزیه، مهندسـی عمران و  مقایسـه نقشـه علم دانشـگاه شـهید باهنر نشـان داد در حوزه

ها در  زهاین حو  چراکهای دارند  یژهوو جایگاه    اسـتی سـرآمد  نوعبهدامپزشـکی و ریاضـیات دانشـگاه باهنر  

ــه علم   ــته  باهنرنقش ــتند  تربرجس ــگاه در نظر گرفتتوان حوزهیمها را  . این حوزههس   و  های کلیدی دانش

 جز پیشگامان علم هستند.    باهنر کرمانها دانشگاه شهید  توان بیان داشت در این حوزهمی

یشترین تولیدات علمی  ب  دهدشهید باهنر کرمان نشان می   ه ای دانشگارشتههای بین ی حوزه ترسیم نقشه

های موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی، ریاضیات با ریاضیات ای این دانشگاه بین حوزه رشتهینب

فیزیک ذرات    کاربردی، مکانیک با ترمودینامیک و علوم مواد با مهندسی مواد، مهندسی مکانیک با مکانیک،
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فناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات   ،با نجوم و اخترفیزیک، مهندسی مکانیک با ترمودینامیک

گذاران  یاست سای،  رشتهین بهای  با شناسایی حوزه   ای صورت گرفته است.رشتهای و مهندسی بین رشتهبین

 تدوین و اجرایی گردد.    هاحوزه ها در راستای حفظ و تقویت این  دانشگاه باهنر باید تالش کنند، سیاست

های مهندسی برق، سوخت و انرژی و مهندسی  ای، حوزه ها نشان داد به لحاظ مرکزیت درجه یافته

ها هستند از باالترین بیشترین یال ای را دارند. در یک گراف رئوسی که دارای  شیمی بیشترین مرکزیت درجه

گویند. به لحاظ مرکزیت  ای باال میرئوس دارای مرکزیت درجه   هاآنای برخوردار هستند و به  مرکزیت درجه 

زیست، علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بیشترین مرکزیت  های پژوهشی محیط بینیت، حوزه 

های موضوعی که در حوزه ی دانشگاه شهید باهنر کرمان دارند. ارشتههای بین بینیت را در شبکه پژوهش

  ی دانشگاه باالترین مرکزیت بینیت را دارند، قابلیت آن را دارند که چند حوزه ارشته ن یبهای  شبکه پژوهش 

با پژوهشگران   زمانهم طوربه  توانندی مها این حوزه  پژوهشگرانپژوهشی را به هم متصل نماید یا به قولی 

های  بنابراین حوزه ؛  ی دارند ارشتهن یبهای  ی پژوهش ریگشکل نقش مهم در  ها  این حوزه .  ندینما  کارین  چند

های  های واسط در پژوهش زیست، علوم رایانه و بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حوزه پژوهشی محیط 

   .شوندای دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب میرشتهبین

های موضوعی است.  بر دوش تعداد محدودی از حوزه   بار تولید علم در این دانشگاه   دهدمی  نتایج نشان

 ی در تولید مقاالت این دانشگاه ندارند. دانشگاه توجهقابل های علمی دانشگاه نقش بخش عظیمی از گروه 

افزایش دهد.    تولید علم خود را مراتب به تواند ی میرفعال در جریان تولید علم غی بخش ساز فعال مطمئناً با 

است. از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمی    های اخیر آن نقطه مببت جریان تولید علم دانشگاه نرخ رشد سال 

توان نتیجه گرفت این دانشگاه جزء  یمدانشگاه شهید باهنر کرمان با نرخ رشد تولیدات علمی کشور 

د علم دانشگاه، حجم اندک  شوند. نقطه منفی جریان تولیهای پرشتاب کشور محسوب میدانشگاه 

ها باید سعی شود این موضوع برطرف  ای دانشگاه است. با توجه به اهمیت این پژوهش رشتههای بین پژوهش 

ید  پر تولی هاحوزه های شیمی تجزیه، مهندسی عمران و دامپزشکی گردد. همچنین نتایج نشان داد حوزه 

دانشگاه در سطح ملی جزء پیشگامان    هاحوزهدر این    ؛ کهشود خاص دانشگاه شهید باهنر کرمان محسوب می

 .  است

ی این  ارشتهن یببیشترین تولیدات علمی ای در این پژوهش رشتهین بی هاپژوهش با توجه به اهمیت 

های موضوعی انرژی و سوخت با مهندسی شیمی، ریاضیات با ریاضیات کاربردی، مکانیک  دانشگاه بین حوزه 

فیزیک ذرات با نجوم و   مواد با مهندسی مواد، مهندسی مکانیک با مکانیک، با ترمودینامیک و علوم

ای  رشتهفناوری ساختمان با مهندسی عمران و ریاضیات بین   اخترفیزیک، مهندسی مکانیک با ترمودینامیک،

های مهندسی برق، سوخت و انرژی و مهندسی شیمی  حوزه ای صورت گرفته است. رشتهو مهندسی بین 

زیست، علوم رایانه و  های پژوهشی محیطای دانشگاه شهید باهنر کرمان و حوزه رشته های بین قطب پژوهش 

ای دانشگاه شهید باهنر کرمان  رشتههای بین های واسط در پژوهش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حوزه 

 شوند. محسوب می 

 

 کاربردی پیشنهادهای
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ــای  که یافته  طورهمان • ــی از اع  ــان داد بخش ــگاه در فرآیند تولید علم  یئتهها نش علمی دانش

گاه تند، دانـش ع مقررات  یمها  دخیل نیـس ویقی آن  آورالزامتوانند با وـض را وارد این فرآیند    هاو تـش

 نمایند و از این طریق تولیدات علمی خود را افزایش دهند.

  شـود اینشـگاه در این پژوهش، پیشـنهاد میهای پژوهشـی اصـلی دانبا مشـخص شـدن حوزه •

  دانشـگاه  پژوهشـی  های بندییتاولو  و  دانشـگاه  علمی  گذارییاسـتـس  به  یدهجهت  در  هاحوزه

 .گیرند  قرارمدنظر  

گذاران علمی دانشـگاه باهنر باید  یاسـتـس در این پژوهش    ایرشـتهینبهای  با شـناسـایی حوزه •

 گردد.  ییو اجراتدوین    هاحوزهقویت این  ها در راستای حفظ و تتالش کنند، سیاست

ی  ها پژوهش ای با مرکزیت باال و با توجه به اینکه  رـشتهینبهای پژوهـشی  با مـشخص ـشدن حوزه •

تهینب گاهرـش تها اندک  ای دانـش تـس ،  اـس گاه  یاـس ی دانـش ها  توانند از این حوزه یمگذاران پژوهـش

  گذاراناـستیـس   ریزان وای اـستفاده نمایند. همچنین برنامهرـشتهینبهای  برای گـسترش پژوهش

های پژوهـشی  ی حوزهـسازفعالای واـسط برای  رـشتهینبی  هاحوزهتوانند از  پژوهـشی دانـشگاه می

 یرفعال دانشگاه استفاده نمایند.غ

  هاحوزه ها حول محور این  گذاری یاسـتـس های پژوهشـی برتر دانشـگاه،  با مشـخص شـدن حوزه •

ــورت گیرد تا در  ـــگاه افزایش یابد. همچنین جـهت به جریان    مدتکوتاهصـ ــد علمی دانشـ رشـ

 اقدامات الزم انجام شود.  کارکمهای موضوعی  انداختن حوزه
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Abstract: This research was conducted to identify the interdisciplinary areas of research 

at Kerman's Shahid Bahonar University by evaluating thematic maps. The methodological 

approach in this research is consistent with scientometric studies and based on data 

collection in descriptive research. The statistical population of the present study includes all 

the articles published by the researchers at Shahid Bahonar University of Kerman. The 

articles were indexed at Web of Science database (WOS) for the period 2005-2015. The 

data were saved on a computer in Plain Text format. At this stage of research, 3273 records 

related to Shahid Bahonar University of Kerman were collected within the desired time 

frame. At the second stage, TXT collector software was deployed to combine all the output 

files into a single file that can be transferred to scientometric software platforms. Finally at 

the third stage, the data were pre-processed using Bib excel software. Then, VOS viewer 

and Pajek software tools were used to draw up the scientific production process, and analyze 

& record the indicators respectively. Drawing the scientific map of the University of 

Bahonar indicates that its highest interdisciplinary output involves the thematic areas of 

energy and fuel with chemical engineering, mathematics with applied mathematics, 

mechanics with thermodynamics, materials science with materials engineering, mechanical 

engineering with mechanics, particle physics with astronomy and astrophysics, mechanical 

engineering with thermodynamics, building technology with civil engineering, 

interdisciplinary mathematics, and interdisciplinary engineering. In terms of degree 

centrality, the fields of electrical engineering, fuel & energy, and chemical engineering have 

the highest degree centrality, and are considered to be the centers of excellence for 

interdisciplinary research. In terms of betweenness centrality, such research domains as 

environmental studies, computer science, biochemistry and molecular biology have the 

highest between ness centrality in the interdisciplinary research network of Shahid Bahonar 

University of Kerman They are intermediate research areas in interdisciplinary research. A 

comparison of the growth rate of scientific output at Shahid Bahonar University suggests 

that it can be considered among the prolific universities, but it is a poor institute in terms of 

interdisciplinary research. 

Keywords: Interdisciplinary, Scientometrics, Scientific Map, Scientific Production, 

Shahid Bahonar University of Kerman, Web of Science. 
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