
  

 

 های علمی موضوعات داغ حوزه
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 ی موضوعات داغ علم

 است.  تی از جهات مختلف حائز اهم یموضوعات داغ علم ییشناسا

 ی حوزه تخصص یپژوهش   تیاز فعال یینما تواندی م یمختلف علم یهاحوزه  یاز موضوعات داغ پژوهش یآگاه

 . دینما میترس  یخود را با دانش بهتر  یآت ریهر محقق فراهم آورد و پژوهشگر مس یرا برا

 توانند ی م یاز موضوعات داغ علم یدر سطوح مختلف با آگاه یپژوهش گذاراناست یس نی چنهم

 خود داشته باشند.  ت ی رینسبت به مجموعه تحت مد  یترآگاهانه یاب یارز

براساس   یحوزه علم ستیموضوع داغ در ب 15 یبه معرف شود، ی منتشر م بارسومین یگزارش حاضر که برا

 . پردازدی م 1401 مه اولیندر  یجهاددانشگاه یمرکز اطالعات علم یهاداده 

 بردارانگزارش ذکر شده تا بهره  نیمورد استفاده در ا و روش  یاتی عمل فی بخش تعار نیدر ا

 داشته باشند.   ج یاز نتا یترروشن  فیتعر 
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ی روش استخراج موضوعات داغ علم   

 اند؛ نموده  یدر مقاالت خود معرف دواژه یکه پژوهشگران به عنوان کل ستی عبارت: یموضوع علم .1

 . شوندیکمتر انتخاب م یسن  نیانگیم  با  هادواژه یکل نیا انیاز م یکه موضوعات داغ علم

 دواژه یموضوع را به عنوان کل نی که ا یانتشار مقاالت یسن نیانگیمموضوع:  کی یسن نیانگیم . 2

 به زمان حال داشته باشند.  کی نزد یسن نیانگیم دیبا یاند. موضوعات داغ علم کرده  یمعرف

 یهادر سال بی مقاله به عنوان موضوع به کار رفته باشد و آن مقاالت به ترتپنج  در یکاواگر موضوع متن مثالً 

 خواهد بود.  1398.5ن موضوع برابر با یا  یسن نیانگی، ممنتشر شده باشند 1400 و 1399، 1398، 1398، 1397

 بهداشت معرفی شده است.  مجالت است که توسط وزارت علوم و وزارت یموضوع  یهاگروه : یحوزه علم . 3

 شرط را داراست:   2است که   یموضوع علم کیموضوع داغ:  . 4

 شده باشد،  تفاده اس دواژه یبه عنوان کل یاز مقاالت علم یموضوع حداقل در تعداد قابل قبول نیالف( ا 

اند، نگارش مقاله بوده  تیاز پژوهشگران حائز اهم یتکرار که تنها توسط تعداد کمموضوعات کم  قی طر نی از ا

 . شودی حذف م

 رد؛ یقرار گ دیموضوع جد 15 انیمذکور، در م یموضوعات حوزه علم  انیآن در م  یسن نیانگیب( م

 از پژوهشگران  یکه تعداد مناسب شوندی م اختهشن یبه عنوان موضوعات داغ علم  یموضوعات نیبنابرا

 .به آن پرداخته باشند ریاخ یهاسال  یدر مقاالت علم یحوزه موضوع کی
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 گروه پزشکی 

 ها های حوزه پزشکی و موضوعات داغ آننمونه رشته

 دندانپزشکی مامایی  و   پرستاری قلب و عروق
 -  ناباروری  باروری، 

 نازایی

 و  بهداشت  آموزش

 سالمت   ارتقای 

 1۹-دیکوو ی خودمراقبت
با   یوتریکامپ یتوموگراف

 یاشعه مخروط
 روس یکروناو وزیاندومتر

 تیمعنو مردان ینابارور ی ارتودنس یرفتار-یشناخت ی قلب یی نارسا

پس عروق   یبا یجراح

 کرونر
 س یکلوزیپد رطان آندومترس تیکامپوز نیرز سته یتجارب ز

 یرفتار یدرمان شناخت یبیترک نیتمر ویادهز جانیه میتنظ خواب  تیفیک

 یسالمت جنس ی گل  میمر دندان شهیر یمجاز تیواقع استرس 

 انیقل نفاس ایرکونیز یی زناشو یدلزدگ خون  یپرفشار

 مرور نظام مند  ی مقاومت نیتمر شهیدرمان کانال ر جانیفراه قلب  یی نارسا

 ی توانمندساز فاکتور سکیر کنس یآلب دایکاند  ی ذهن آگاه ی زندگ تیفیک

 یرانیطب ا بهداشت دهان و دندان ی روان شناخت یستیبهز یافسردگ
 یزیرفتار برنامه ر یتئور

 شده 

 مادران یماستکتوم MIC نییتع ییدارو تیتبع حاد یسندرم کرونر

 سالمت یارتقا سیاسکلروز پلیمولت کالیاپ  یپر ی درمان  تیواقع اضطراب 

 سالمندان  طب مکمل نیستاتین ر یاضطراب فراگاختالل  ی عروق  ی قلب یهایماریب

 ی مداخله آموزش یجنس یمند تیرضا لمیوفیب ی شانیتحمل پر ی ریشگیپ 

 پرخطر یرفتارها یعوارض مادر ی الریماگز نوسیس تعارض کار و خانواده  عروق کرونر یماریب

 سالمت روان ن یکورکوم دنچر کامل  خود یافتگ یزیتما ی چاق
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 گروه علوم انسانی 

 ها های حوزه علوم انسانی و موضوعات داغ آن نمونه رشته

 ا یجغراف اقتصاد  ی علوم اجتماع علوم سیاسی  فقه و حقوق

 ن یگوگل ارث انج کرونا  یاقتصاد رفتار یمل تیامن یحکمران ی ارز مجاز

حقوق  یالملل نیب وانید

 اها یدر
 یشهر یسرزندگ ان یدانش بن یجهان وطن بحران کرونا

 ءگرایش نرخ ارز  یساز کسانی یینقد محتوا گاز  دیتول یی قضا تیحما

 SBAS ی مال تیمحدود ی رسانه ا یاستگذاریس یاقتصاد یهمکار ی الملل نیب تیمسئول

 زینقاط حادثه خ NARDL یمهاجرت داخل یپرونده هسته ا حدود  دیتحد

 یشهر یریپذ ستیز ها رساختیز ی سواد رسانه ا تینامتنیب حق بر سالمت

 ی قرارداد تیمسئول
سلسله  لیتحل ندیفرا

 یمراتب
 ی توسعه منطقه ا ی اقتصاد یدگیچیپ  یانتقاد کردیرو

 یتپه ماسه ا یروش دلف نقد کتاب  یاخالق حرفه ا محض  تیمسئول

 الملل نیحقوق ب ی کارخانه ا عیصنا سته یتجربة ز ی اسالم یسبک زندگ قرارداد کار

 خته یروش آم اد یداده بن هینظر مقصد ریتصو مضمون  لیتحل بطالن مطلق

 ی درومورفولوژیه ی مال نیتأم ی اجتماع  ینیکارآفر ی سواد رسانه ا ی مشارکت عموم

 یاسیامر س متلید ی فرگذاریک
  یای پو یمدل تعادل عموم

 ( DSGE) ی تصادف
 ی هواشناس یپارامترها

 یشهر یریرقابت پذ یاسیارتباطات س ی ابیجرم  ی رسانه ا یپلماسید یگذار هیمعاهدات سرما

 ی سنجش از دور حرارت ران یا هیبازار سرما اد یداده بن ی قوم یگذار استیس زنان  هیخشونت عل

 اد یداده بن هینظر ی عموم ی بده ی اجتماع  یتاب آور اطالعات  یشبکه مل موقت یاجرا 
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 گروه کشاورزی

 هاو موضوعات داغ آن  کشاورزیهای حوزه نمونه رشته

 باغبانی  یاکولوژ
  کیو ژنت  یوتکنولوژیب

 یاهیگ
 جنگل داری  زراعت 

 ی تنوع گونه ا تعداد سنبله ی خوشه ا هیتجز انیتاج خروس بافت خاک 

 ی جنگل تصادف
 Hyssopusزوفا )

officinalis L ). 
qRT-PCR 

  × پیبرهمکنش ژنوت

 طیمح
 بلوط  یهاجنگل

 شگاه یرو تیمطلوب ی آب  تیمحدود یمولکول انسیوار هیتجز ی میتوشیف یقطره ا یاریآب

 ارهیچندمع یریگ میتصم ی گلخانه ا  یگازها تور یسیال دیاس کیومیه الب یس

 یمهندس ستیز ی ارتباط هیتجز پ یهاپلوتا ی خوشه ا هیتجز ی لیکانال مستط

 نوا یک ی ابی یتوال وچار یب کود
  یمایس یهاسنجه 

 ن یسرزم

 یآشفتگ جاذبه یالگو لوپسیآژ ییایم یتوشیتنوع ف فنل کل 

 یروش دلف نسل ها  نیانگیم هیتجز یخصوص یریپذ بیترک ی خوشه بند زا یکوریقارچ م

 ی شگاهیرو طیشرا آزاد کالیراد آلل ید کالت آهن  ل یشاخص کلروف

 تیعدم قطع پرورش در قفس  جاسمونات لیمت کل  لیکلروف لگوم

 ی سبز شهر یفضا ی ا شهیکشت درون ش ارتباط  هیتجز ی کیلوژنتیروابط ف ی اصل یهابه مؤلفه  هیتجز

 ن یاکس ی خوشه ا هیتجز ی تنش کم آب قطر گل  کالیتکن لیتحل

 بلوط یدگیخشک به عامل ها  هیتجز ی نشانگر مولکول کل   دیفالونوئ درصد روغن دانه 

 ی طیمح یرهایمتغ ی نسب ییتوانا PCR-SSCP زوژنز یرا ومیآگروباکتر شاخص تنوع

 حفاظت جنگل سازگار  یهامحلول  کیوانفورماتیب هیثانو یهاتیمتابول برگ  لیکلروف
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 گروه فنی مهندسی 

 ها های حوزه فنی مهندسی و موضوعات داغ آن نمونه رشته

 یمیش عمران  اطالعات  یفناور مواد و متالوژی  ک یمکان

 اء یاش نترنتیا Al2O3 ی تجرب جینتا
  یزمان خچهیتار لیتحل

 یخط ریغ 
 ابرخازن 

 یالکترود صفحه چاپ  ی چرخه ا یبارگذار یابر انشیرا ی شوک حرارت یشیساخت افزا

 ز یالیالکترود ی جمع شدگ ی اجتماع  یهاشبکه  بافت استخوان  یمهندس ی تجرب کینامیرودیآ

 استخراج درصد  ی افتیسنگدانه باز ی ابیریمس آباکوس API X65فوالد 

 یفناور ستیز قاب بتن آرمه طول عمر شبکه  ن یاتودا هوا یآلودگ

 ی آب یدوفاز یهاسامانه یمقاومت ضربه ا ی ساز نهیبه شفاف کیسرام واگرا-نازل همگرا

 ییایمی سونوش سالمت سازه ش یپا یرقابت استعمار تمیالگور سنتز درجا  ی پوسته استوانه ا

 آباکوس شبکه  یکدگذار ی نانو لوله کربن توده ستیز
جابه   یانتقال گرما بیضر

 یی جا

 یریپذ عیتوز بیضر بتن فوق توانمند  م یس ی حسگر ب یهاشبکه  اژ یسوپرآل د یگرافن اکسا

 یمرکب مرکز یطراح یکیاستات لیتحل ک یژنت تمیالگور TiO 2 شکست  یانرژ

 دیاس کیمال پوش آور لیتحل ی خوشه بند ی زیآبگر ی رخطیغ  کینامید

 فسفات  یهانمک یماهواره ا ریتصاو مدل کسب و کار ضربه سرعت باال  ریمدل ت

 سولفون  لیفن  یپل ه یثانو یهاانیجر یفناور تیریمد موج انفجار  یا هیال یخنک کار

 ی نینانوذره پروتئ یعملکرد لرزه ا باز ینوآور ابرخازن  کیشکل پالست رییتغ

 ستینانوفتوکاتال یفرکانس یمحتوا ی مدل مفهوم دارو  شیرها ال یمدل حجم س
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ه علوم پایه گرو  

 هاو موضوعات داغ آن  هیعلوم پاهای حوزه نمونه رشته

 هیو تغذ ییغذا  عیصنا
نظام   یاستگذاریس

 سالمت
 یبدن  تیترب ی آموزش پزشک ییدارو  اهانیگ

 ن یستاتیفول 1۹ دیکوو ( ی)آروماتراپ  یدرمان حهیرا عملکرد  یابیارز د یاسانس شو

 اد یداده بن هینظر یبرنامه درس یالگو آپوپتوز  عدالت نانو ذرات طال 

 یورزش ینیکارآفر دانشگاه نسل سوم  ماژور  ایشمانیل پزشک خانواده یرو دینانواکس

 استعداد  تیریمد ی لیتحص جاناتیه اضطراب  مارستان یب نشاسته ساگو

 ی عصب  یابیبازار یقیمطالعه تطب توزان یک سالمت روان کارنوبا واکس 

 ی پژوه ندهیآ یعلوم تجرب تور یسیال ی فیمطالعه ک دیاس کینوبوتریگاما آم

 اد یداده بن ن یمتخصص د یفالونوئ یغربالگر یصمغ فارس

 ایسارکوپن یمجاز تیواقع هیثانو یهاتیمتابول یکیسوانح تراف ناد یمار

 ی پرتروفیها ینظام آموزش ی سلول تیسم سرطان پستان سرد یپالسما

 ی ذهن یخستگ یساز یالملل نیب یاتنوبوتان گاریس آرد ارزن 

 ی تیورزش ترب اشتراک دانش ی تنش کم آب نگرش ی کروبیم یآنت

 یورزش یبرندساز ی مدل برد ن یکورکوم زلزله  انهیاسانس راز

 داده ها  یپوشش لیتحل اد یداده بن هینظر ی محلول پاش ی زندگ تیفیک ره یاسانس ز

 ی آگاه ن یاستخراج پکت
با   ع یما  یکروماتوگراف

 باال  ییکارا
 آپوپتوز  یتیشخص یهایژگیو

گرم مثبت و    یهایباکتر

 ی گرم منف
 یاخالق حرفه ا ی توسعه حرفه ا دانیاکس یآنت یازسنجین
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ایرشته ه میان گرو  

 هاو موضوعات داغ آن ی ارشته انیمهای حوزه نمونه رشته

 هنر ب و خاک آ وتر یبرق و کامپ یشناس  نیزم  یشناس  ستیز

IAU science  ی پرداز تیشخص دیکارتنوئ ز یکننده کم نو تیتقو خانواده -تعارض کار 

 و مجنون  یلیل گردوغبار  قیعم یریادگی زرشوران  ی هواز نیتمر

 عروسک گرماکافت  یدما ا یاش نترنتیا شکست یچقرمگ ی کیولوژیزیصفات ف

 یبداهه پرداز ی جاذب آل ی انتقال یریادگی ی کوتاه شدگ ژن 

 ق ینستعل نانیاطم تیقابل قیعم یشبکه عصب ی شگاهیآزما یمدل ساز ها  دانیاکس یآنت

 یشناس تیروا WRFمدل  کالن داده  U-Pb یسن سنج زجلبک یر

 یدارشناسی پد ز یسرر بیش فاز زینو مس   ییکانه زا یروزنه ا تیهدا

Chlorella sorokiniana ت یترامتن آستانه استغراق  دما  ی نیب شیپ  ی کیتکتون گاه یجا 

 ینسخ خط مورچگان  تمیالگور یتوان مصرف جانیه میتنظ یجلبک قهوه ا

 XRF زیآنال ی حوضه ا نیانتقال آب ب روش اجزاء محدود سنگدانه ی ستیسنتز ز

 لیتخ ی اصل یهابه مؤلفه  هیتجز ازدحام ذرات  یساز نهیبه ی کیمقاومت مکان یعدد یمدلساز

 یباشناسیز انتشار یوهایسنار تیفر ییرایم آهن دینانوذرات اکس

 FTIR زیآنال خاکدانه ها  یداری پا ستانسیرله د آهن  ییکانه زا یطیمح  یهاتنش

 یباستان سنج یی انویپ  دیکل زیسرر ی دیسلول خورش ی ستیتنوع ز بذر ماریت شیپ 

 ی کونولوژیآ مرجع  اهیگ سیسترزیه یمنحن ینگار نهیسنگ چ ی خوشه ا هیتجز
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