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تعالیبسمه

رانوهشی استان تهانشگاه ها و مراکز پژبه د

 ؛ و احترام باسالم

اقدام جهت استحضار و  1397سال ان تهران در های اجرایی استدستگاه ی های پژوهشست فراخوان طرحبه پیو 

 گردد.م میتقدی  مقتضی در موعد مقرر

مراکز صرفًا  1397( قانون بودجه 9)ح( تبصره ) بند 28/12/96مورخ  1809797بر اساس دستور العمل شماره 

پژهشی و فناوری شامل دانشگاه ها، موسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی و یا موسسات پژوهشی یا فناوری 

 .های پیشنهادی)پروپوزال( خود را ارسال نمایندتوانند طرحمیرسمی دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

های پژوهشی پیشنادی از به نحو مقتضی اطالع رسانی به اعضای محترم هیات علمی انجام و طرحخواهشمند است 

 های اجرائی متقاضی ارسال شود.طریق دانشگاه یا مراکز پژوهشی برای دستگاه

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 رونوشت:
 جناب آقاي تركي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران جهت استحضار 

 - دستگاه هاي محترم مجري طرح هاي پژوهشی جهت آگاهی و پیگیري  

محمدرضا همایی ابیانه 

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های 

توسعه و آینده نگری استان تهران 



 

 تهران فراخوان انتخاب مجریان طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان

 

 میوزارت علوم و تحقیقات و فناوری   مجوز دارای رسمی فناوری یا پژوهشی موسسات یا و دولتی غیر و دولتی عالی آموزشی موسسات ها، دانشگاهبه اطالع کلیه 

های اجرایی در حوزه های  به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه آموزش و پژوهش ، فناوری و نوآوری استان تهران کارگروهصورتجلسه   رساند بر اساس

 پژوهشی با توجه به شرایط زیر اعالم می دارد: –طی یک فراخوان علمی  تهران طرح های پژوهشی استان رمختلف علمی ، عناوین اولویت دا

 : شنهاد دهندگان ()پیمراکز پژهشی و فناوری

 موسسات ها، دانشگاهشامل  فناوری و پژهشی مراکز 1981 بودجه قانون( 8) تبصره( ح) بند 89/18/89 مورخ 1978181 شماره العمل دستور بر اساس .1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشند. مجوز دارای رسمی فناوری یا پژوهشی موسسات یا و دولتی غیر و دولتی عالی آموزشی

 .   ارسال نمایند به دستگاه مربوطه 11/11/1981 تاریختا  حداکثر را  پیشنهادی خود پروپوزال  فرم فناوری  و پژهشی مراکز .8

 . نمایند ارسال متقاضی دستگاه همراه نامه کتبی به word   فایل و   PDF فایل قالب رادر خود طرحهای دهنگان پیشنهاد .9

 آدرس به پژوهش بخش ، تهران استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان سایت در اجرایی دستورالعمل همراه به پروپوزال خام فرمهای .4

amoozesh.thmporg.ir  باشند موجودمی. 

و نیز اطالع از جزئیات پژوهش نظیر پاسخگویی به سواالت احتمالی پژوهشگران  به منظور اسامی کارشناسان پژوهشی دستگاه های اجرایی مربوطه ، .1

 اهداف ، پیشینه ، محدودیت ها و ... در ذیل عنوان دستگاه اجرایی درج گردیده است.

 



 شماره تماس نام رابط پژوهشی عنوان طرح پژوهشی نام دستگاه ردیف

1 
اداره کل استاندارد 

 استان تهران

فلزات سنگین )سرب، کادمیوم و جیوه( در شیر پاستوریزه    بررسی و پایش میزان     

 تولید شده در استان تهران
 خانم مسعود

1111 

 8797داخلی

2 
اداره کل راه و شهر 

 سازی استان تهران

بررسی روش های مختلف اصالح ترک های انعکاسی روکش آسفالتی اجرا شده بر روی 

 روسازی بتن های غلتکی
خانم دوست محمد 

 یان

99881179 

 987داخلی 

3 
اداره کل اقتصاد و 

 دارایی استان تهران

 بررسی وضعیت شاخص های بهره وری کارکنان اداره کل و الگوی عملی ارتقای آن       

آقای ابوالحسنی 

 رنجبر

88881711 

 897داخلی

 بررسی  وضعیت شاخص های توسعه استان و راهکار های بهبود آن       

بررسی وضعیت فقر و تحلیل تحوالت الگوی توزیع درآمد در استان تهران به تفکیک        

 شهرستان های تابعه 

 بررسی نقش مسکن در اقتصاد استان تهران

 آسیب شناسی فرآیند انجام معاماالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

4 
انتقال خون اداره کل 

 استان تهران

 مقایسه تاثیر استفاده از لکوسیت های فعال و پالسمای غنی از پالکت در درمان       

 آقای  حسن حسینی
99918889 –  

99818789 
در  Bو هپاتیت  Cبررسی روند تغییرات میزان بروز خطر باقیمانده ایدز هپاتیت        

 1989لغایت  1991انتقال خون استان تهران بین سال های 

5 
سازمان پزشکی قانونی 

 استان تهران

 تعیین پایداری مفصل آرنج در استئوتومی چرخشی اوله کرانون       

 11999418 خانم آرام

کارایی شاخص های ایزومورفن و ایزومگالن الرو کرایزومیاآلبیسپس در تعیین زمان        

 پس از مرگ جنازه های انسانی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران

بررسی علل قصور پزشکی متخصصین رشته زنان و زایمان ارجاعی به اداره کل       

 1989کمیسیون های پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتهای سال 

بررسی علل قصور پزشکی متخصصین رشته ارتوپدی ارجاعی به اداره کل کمیسیون        

 1989های پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتهای سال 

بررسی علل قصور پزشکی متخصصین رشته روانپزشکی ارجاعی به اداره کل        

 1989کمیسیون های پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتهای سال 



 

 

بررسی علل قصور پزشکی متخصصین رشته گوارش ارجاعی به اداره کل کمیسیون        

 1989های پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتهای سال 

بررسی علل قصور پزشکی متخصصین جراحی گوش و حلق و بینی ارجاعی به اداره کل 

 1989کمیسیون های پزشکی استان تهران از ابتدا تا انتها سال

بررسی علل قصور پزشکی دندنپزشکان ارجاعی به اداره کل کمیسیون های پزشکی استان 

 1989تهران از ابتدا تا انتهای سال 

6 
سازمان جهاد کشاورزی 

 استان تهران

افزایش بهره وری منابع پایه، بهبود و ارتقائ شرایط فعلی کشت های گلخانه ای با        

 تاکید بر سالمت محصول و کاهش مصرف کود و سم

 91188899 خانم عظیمی

 طراحی نظام بازاریابی محصوالت گلخانه ای استان تهران با تاکید بر بازاریابی خارجی 

 بررسی راهکارهای کاهش مخاطرات سرمازدگی در باغات استان تهران 

بررسی امکان تولید ماهی سالم با رویکرد پیاده سازی اصول امنیت زیستی در واحد های  

 آبزی پروری

بررسی امکان کاربرد امواج میکرو ویو برای کنترل علف های هرز زراعی و باغی غالب  

 استان تهران

7 
اداره کل دامپزشکی 

 استان تهران

های صنعتی تعیین میزان عفونت و راهکارهای کنترل بیماری نئورسپورا در دامداری 

 های سرولوژیکاستان تهران با استفاده از آزمون

 آقای صمد بختیاری
44191148 

 811داخلی 

 بررسی بیماریهای باکتریایی)به ویژه استرپتوکک و مایکوباکتریوم(در ماهیان زینتی 

 درصنایع شیر استان تهران M1بررسی میزان آلودگی شیر به آفالتوکسین 

بررسی اثربخشی واکسیناسیون بر علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمعیت  

 طیور صنعتی استان تهران)کارآزمایی بالینی(

8 
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران

ایجاد بانک اطالعاتی توانمندی های مراکز پژوهشی، فنی مهندسی و تحقیق و توسعه 

 تهران مبتنی بر نیاز سنجی اطالعاتی کاربراندارای پروانه استان 
خانم  راحله سادات 

 میر شریف
83212111 



 

9 
اداره کل نوسازی 

 مدارس
 88675833 آقای جواد خزائی طراحی سیستم بازیافت آب در مدارس

11 
اداره کل ورزش 

 وجوانان استان تهران
 11199981 آقای محمد سلطانی اماکن ورزشی استان تهراندر واگذاری  44بررسی میزان اثر بخشی خط مشی اصل 

11 
اداره کل بهزیستی 

 استان تهران

ها پیشگیر از اعتیاد به منظور اثربخشی اجتماعی  پایش و ارزشیابی خارجی برنامه 

 و تحقق اهداف تعیین شده برنامه ها.

 99919718 آقای بهرامی

کار به منظور اثربخشی اجتماعی و ها کودکان  پایش و ارزشیابی خارجی برنامه 

 تحقق اهداف تعیین شده برنامه ها.

ها زنان سرپرست خانوار به منظور اثربخشی  پایش و ارزشیابی خارجی برنامه 

 اجتماعی و تحقق اهداف تعیین شده برنامه ها.

ها پیشگیر و کنترل طالق به منظور اثربخشی  پایش و ارزشیابی خارجی برنامه 

 اجتماعی و تحقق اهداف تعیین شده برنامه ها.

12 
اداره کل منابع طبیعی 

 و آبخیز داری
 99879449 آقای ضیایی تهیه مالچ زیستی در تثبیت گرد و غبار و ریزگردها در استان تهران

13 
 استانداری تهران

با کمک سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان

نظام اداری با رویکرد اجرای موفقیت آمیز برنامه های آسیب شناسی  ساختار از عناصر 

 توسعه در استان تهران

آسییب شیناسی  نیروی انسانی از عناصر نظام اداری با رویکرد اجرای موفقیت آمیز    88871847 آقای شیرین

 برنامه های توسعه در استان تهران

 


