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 تعالیسمهاب

 رییس محترم دانشگاه تهران نیلی؛دکتر  جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ جناب آقای دکتر زالی

 رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهرانجناب آقای  دکتر کریمی؛ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانس  محترم ریی زاده؛ جناب آقای  دکتر کوهپایه

 طوسیالدین رییس محترم دانشگاه خواجه نصیر ؛ دوستیزداندکتر جناب آقای 

 رئیس محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیجناب آقای  دکتر عرب لودریچه؛ 

 رییس محترم دانشگاه عالمه طباطبائی ؛ سلیمیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز؛ یجناب آقای آقامیر

 رییس محترم دانشگاه علم وصنعت ایران ؛ ذاکریدکتر  جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه شهید بهشتی ؛صدوقدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه صنعتی امیر کبیر؛  معتمدیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه تربیت مدرس ؛احمدیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه خوارزمی ؛حبیبیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه صنعتی شریف؛ فتوحیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه پیام نور استان تهران بخشی؛دکتر جناب آقای 

 دانشگاه  الزهرا هرییس محترم ؛مالنظری دکتر  سرکار خانم

 یو کاربرد یدانشگاه جامع علممحترم  سییر؛ دیدکتر  ام یجناب آقا

 رییس محترم دانشگاه شاهد؛ ثقفیدکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه هنر؛ جناب آقای دکتر سلطانی

 رییس محترم دانشگاه تربیت شهید رجائی ؛عظمتیدکتر جناب آقای 

 دن ایرانرییس محترم دانشگاه صنایع و معا ؛قبادیاندکتر  جناب آقای 

 رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی مجازی استاد؛دکترجناب آقای 

 رییس محترم سازمان جهاد دانشگاهی تهرانطباطبایی قمی؛ دکتر جناب آقای 

 رییس محترم دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ؛ شاهکوهدکتر جناب آقای 

 خدمات اداری رییس محترم دانشگاه علوم قضایی و؛ محسنیدکتر جناب آقای 

 آنیست محترم دانشگاه علوم و معارف قرسرپر؛ نقیبدکتر جناب آقای 

 رئیس محترم  دانشگاه فرهنگیانخنیفر؛   دکتر جناب آقای

 ای استان تهرانرییس محترم دانشگاه فنی و حرفه؛ عبدیدکتر  جناب آقای 

 

 و تحقیقات اساتید ی دانشجویانهار پایان نامهی استفاده دبرااستان  یپژوهش هایمحورها و سرفصلموضوع:  فراخوان 
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 باسالم و احترام؛ 

هاي پيچيدگي هاي اجرائي محلي باهاي حاكميتي ملي و دستگاهعنوان پايتخت كشور و همجواري دستگاههاستان تهران ب اداره

اقدام  ،استان اين هاي اجرائي مستقر درهتمامي دستگا همکاريريزي استان تهران با برنامهاست. سازمان مديريت و  مواجهخاصي 

راجع قانوني م، كه همگي به تاييد نمودهشهرستان آن  16اد توسعه و اسنتهران و اسناد توسعه استان  وين سند آمايش سرزمينبه تد

در قسمت  Thmporg.irسايت اين سازمان به آدرس طريق باشد. اين اسناد و مدارك از رسيده و براي اجرا در دست اقدام مي

 بخش اسناد راهبردي استان قابل مشاهده است. ،پيوندها

اي استان، مسايل و مشکالت استان در و از مجموع اسناد توسعه هابا دانشگاه استانهاي اجرائي در راستاي تقويت ارتباط دستگاه

از آنها استفاده و به وظيفه  ،پژوهشگراناساتيد، دانشجويان و  ها،سرفصل پژوهشي استخراج شده تا دانشگاه 142محور و  17قالب 

 هاي استاني كمك نمايند. دستگاه ل علمي مسايل و مشکالتاجتماعي خود براي ح

شماره صورتجلسه  5بند استناد كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان به تصويب رسيده و به اين موضوع در جلسه 

-ويترائه به عنوان اولبراي ا 1399در سال  استان تهرانهاي پژوهشي ورها و سرفصلحمبه پيوست  ،30/04/1399 ريختا 211195

 و استحضار برايپژوهشي اساتيد،  هايطرحو كارشناسي ارشد و دكتري طع ادانشجويان در مقرساله و  امهنموضوع پايان هاي

محترم دانشجويان اساتيد و به اطالع مقتضي  وبه نحت ي پيوسهارفصلس و محورهاشايسته است  گردد.مي هرگونه اقدام ارسال

 شمارهضمنا  .استفاده قرار گيردل بخشي از مشکالت استان مورد ه و رساله دانشجويي در جهت حنامعنوان پايانهب تا رسانده شود

در اين  ماليحتت اسواالآماده پاسخگويي به  ،سازماناين  نگريآينده هاي توسعه وآموزش و پژوهش مركز؛ 22901264 ماست

 د.باشزمينه مي
 
 

    
 

 رونوشت:
اي استحضار و صدور دستور مقتضي براي ارئه به جلسه شوراي همانگي دانشگاه ها و استاندار محترم تهران بر-برادر ارجمند جناب آقاي بندپي 

 موسسات آموزشي
 جناب آقاي عليخاني مدير كل محترم سياسي و انتخابات استانداري تهران براي ارئه به جلسه شوراي همانگي دانشگاه ها و موسسات آموزشي   
 موزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان تهران براي پيگيريآقاي همايي ابيانه مدير محترم مركز آ جناب 
شركت بنياد ملي نخبگان به استناد مصوبه اولين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان براي ارسال به اساتيد تحت پوشش براي  

 در فراخوان
  
مديريت تهران براي پيگيري موزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان جناب آقاي وطن دوست متصدي محترم دبيرخانه مديريت مركز آ 

 و ارسال نامه
 

 

 مسعود شفیعی 

 رئیس سازمان 



  

 وسعهت و ریزیبرنامه شورای نشست .....صورتجلسه  مصوبات .... بند – ..... شماره پیوست

  5/99/... مورخ 99 سال در تهران استان

 99/..../...مورخ  ..................شماره  

 

رزیی استان تهرانازمان مدرییت و ربانهمس 

1399سال 



 ردیف محور های پژوهشسر فصل

 بحران آلودگی هوا، خاک و آب

 1 محیط زیست

 ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران

  صنعتی و کشاورزي، شهري پسماندهايدفع  و هاپساب تخليه

 بهره برداري بی حد و حصر از محيط زیست و منابع طبيعی 

 استان در محيط زیست ردپاي اکولوژیک

 هاي شهري استان و راهکارهاي کاهش آنسنجش آلودگی صوتی در سکونتگاه

 ها در استانو چگونگی اجراي مؤثر آنزیست محيطی قوانين موجود 

 کنترل آلودگی هوا در شهر و استان تهرانها و متدهاي ارزیابی، پایش و روش

 هاي کاهش آلودگی هواي شهر و استان تهرانراهکارها و روش

 هاي اثرگذار بر محيط زیست استاناستقرار و تقویت مدیریت زیست محيطی در بخش

 شناسایی و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آالینده درون شهري

 )سایر(

 چگونگی تامين آن کمبود آب و 

 2 بحران آب

 و ارائه برنامه مناسب مدیریت منابع آب
 آلودگی منابع آب استان

 فرونشست زمين
 هاي مقابله با آنو راه یآبمنابع  شدن شور

  صنعتی و کشاورزي، شهري پسماندهاي و هاپسابانواع  برداري و مدیریتبهره

 ميزان آب به حساب نيامدههاي شناسایی و کاهش بررسی روش

 )سایر(

 هاي استانراهکارهاي کاهش ترافيک در شهر تهران و  شهرستان

 3 حمل و نقل

هاي تشویقی براي استفاده از آن )سيستم حمل راهکارهاي بهبود حمل و نقل عمومی و مکانيسم
 و نقل عمومی(

 و نقل عمومی در استان هاي حملگذاري در حوزهها و راهکارهاي جذب سرمایهروش
 )سایر(

 هاي ارتقاي آنوضعيت بيمه سالمت در استان و راه

بهداشت و 

درمان و 

 سالمت عمومی

4 

 اجراییتوریسم سالمت در استان و ارائه برنامه 

 هاي سالمت در استانسنجی استقرار دهکدهامکان

 تقویت نقش خيرین سالمت

 ارائه برنامهاقتصاد سالمت در استان و 

 )سایر(



 ردیف محور های پژوهشسر فصل

 در استان حاشيه نشينی رو به گسترش

و  اجتماعی

 فرهنگی
5 

مشکالت، آسيب هاي اجتماعی و مخاطرات انسانی متعدد در شهر تهران و شهرها، شهرک ها و 
 استان درسایر کانون هاي زیستی 

 بررسی طالق و خودکشی در استان تهران

 جمعيت استان تهران و تحوالت جمعيتی آینده  درنقش مهاجرت 

 هاي آنهاي توسعه انسانی در استان تهران و شهرستانبررسی وضعيت شاخص
 بررسی وضعيت آسيب هاي اجتماعی اتباع بيگانه ساکن استان تهران )مورد تاکيد استاندارمحترم(

 استان تهران ورزشیاماکن چگونگی ارتقاي فرهنگ عمومی در فعاليتها و 
 حضور بانوان در استادیوم هاي ورزشی، شناسایی فرصتها و تهدیدها و ارائه راهکار

 )سایر(
راهکارهاي ساماندهی لکه ها و مناطق صنعتی استان با توجه به قانون استقرار صنایع در خارج از 

 کيلومتري تهران120شعاع 

 6 تولید

 استان در کارا و موثر طور به کار و کسب هايخوشه گيري شکل
 استان توليدي واحدهاي در صنعتی و علمی مدیریتتقویت 

 پوشش استاندارد کاالها و خدمات در استان 
  عالی آموزش مراکز و صنایع ميان فعاالنه و موثر ارتباطهاي تقویت راه

 ها از فعاليت هاي باالي توليد برخیهزینهو  کمبود نقدینگی براي واحدهاي توليدي
 شناسایی واحدهاي پيشران اقتصادي در سطح استان

 ن در واحدهاي صنعتی استاي بالاستفاده هاظرفيت
 مشاغل کوچک و متوسط در استان به عنوان حلقه ارتباطی در زنجيره توليد 

 ستانده استان تهران -تهيه جدول داده
 )سایر(

 کرونا بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط استان تهرانیروس وشناسایی پيامدهاي 

 گذاریسرمایه

و بهبود کسب 

 و کار

7 

راهکارهاي توسعه کسب و کارهاي ویژه بانوان استان تهران با توجه به وضعيت بيکاري بانوان 
 تحصيل کرده در استان

 آسياي در جهانی شهر به تهران جایگاه ارتقاء راستاي در خارجی هايگذاري سرمایه و منابع جذب
 دنيا در و غربی

 هاي نوین و برتر کشورهاي خارجی در زمينه فناوريگذاريسهم سرمایه

پيشنهادهاي گذاري استان و ارائه افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهنوین راهکارهاي 
 عملياتی

 کارآفرینان از حمایت و تشویق در اقتصادي مهم قوانين شناسایی

 خصوصی بخش به دولتی تصدیگري هايفعاليت واگذاري راهکارهاي تسریع

 هاي عامل در استانارائه ساختار مناسب براي یکپارچگی مدیریت هریک از بانک
ها و گذاري داخلی و خارجی در استان تهران و راهکارهاي افزایش زمينهبررسی وضعيت سرمایه

 بسترهاي آن

 بنيان در استانکسب و کارهاي دانشهاي حمایت از روش



 ردیف محور های پژوهشسر فصل

 گذاري در استان تهران و ارائه برنامه عملياتیتدوین نقشه راه سرمایه

هاي مردمی در مدیریت و خدمات شهري و هاي الزم براي افزایش مشارکتفراهم نمودن زمينه
 ها عمومی غيردولتی )به ویژه شوراها( و تعاونی خصوصی و ها به بخشواگذاري فعاليت

 تحوالت و تغييرات سرعت به توجه با هابرنامه و قوانين نبودن بهنگام و ناپذیريانعطاف

 )سایر(
 و ارائه راهکارهاي مناسباز فعاالن اقتصادي  رخیب در پائين بودن سطح مهارت و دانش

 8 اشتغال 

 و ارائه راهکار اشتغال و کارآفرینی با نياز بازار کارهاي عدم هماهنگی سياست

 و ارائه راهکارهاي اجرایی در حوزه اشتغال دستگاه ميانافزایی عدم هماهنگی مؤثر و هم

 استاندر هاي اشتغال فراگير ارائه طرح
 هاالتحصيالن دانشگاهبيکاري فارغ

 عملياتی براي افزایش آنمطالعه وضعيت اشتغال استان و ارائه مدل 

 بررسی روند ميان مدت و بلندمدت اشتغال در استان

 و ارائه راهکارهاي مناسب زنان مشارکت نرخ بودن پایين

 )سایر(
 ملی مدیریتافتراق عملکردي و مدیریتی در استان تهران به سبب حضور 

توسعه متوازن 

 ای منطقه
9 

 استان آشفتگی و عدم انتظام فضائی در
 در استان هاتنوع و تزاحم شدید فعاليت

 هاآنلکه هاي صنعتی در استان و معضالت خاص 
 رو به تزاید و مستمر تبدیل روستا به شهر پدیده

 اي، ملی و فراملی شهر و استان تهرانهاي منطقهنقش ماموریت و جایگاه، کارکرد

 تهران هاي استانبررسی توسعه یافتگی شهرستان

 ریزي استانیهاي کليدي براي برنامهتعيين هسته

 هاي پيراموناي ميان استان تهران و استانمنطقهبررسی پيوندهاي 

 )سایر(

 استان اجراییهاي تراکم و انباشت نيروي انسانی در دستگاه

 نظام اداری

 استان
10 

 هاي اجرایی استانوري نيروي انسانی دستگاهبهره

 هاي اجراییتقویت توان کارشناسی در دستگاه

 دولت الکترونيک

 هاي آنهاي اجرائی در استان تهران و شهرستانساختار و تشکيالت بهينه دستگاه

 هاي اجرائی استانبازبينی نظام آموزشی کارکنان دستگاه

 اجرایی استان در وظایف و خدماتهاي هاي صورت گرفته از سوي دستگاهسنجش اثربخشی برون سپاري

 هاي اجرایی استانشناسی فرایند فعلی انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاهآسيب

 هاي تحول در نظام اداري استانارزیابی اجراي برنامه



 ردیف محور های پژوهشسر فصل

 اداري گيريسازي و تصميمهاي انجام شده با فرآیندهاي تصميمچگونگی پيوند پژوهش

 ساالري در نظام اداري استاناستقرار نظام شایستهبررسی امکان 

 )سایر(

 هاي ناشی از آن تهدید هميشگی زلزله و بحران

 11 مدیریت بحران

هاي مدیریت بحران در استان و ارائه ساختار عملياتی بهينه مدیریت احصاء مشکالت و ضعف

 بحران در استان

 هاي محيطیاستان در بحرانهاي آوري شهر تهران و شهرستانتاب
هاي امداد و نجات براي مقابله با بحران و مخاطرات طبيعی در مطالعات مکانيابی استقرار مراکز و گروه

 سطح استان

با در نظر گرفتن اثرات استان هاي حمل و نقل شهري/ بين شهري اي شبکهارزیابی ریسک لرزه

 اجتماعی -اقتصادي

 هاي استانیو مساکن مستقر در سکونتگاهها کاهش اثرات زلزله بر ساختمانهاي تدوین برنامه

 هاي همگانی ضروري در خصوص بحران زلزلهسازي آموزشتدوین و پياده

 هاي اجرایی در مدیریت بحرانطراحی مدل تقسيم نقش دستگاه

زمين و...( در استان به بندي مخاطرات طبيعی )زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، رانش مطالعه پهنه

 هاي شهرستانیتفکيک پهنه

 ایجاد سامانه جامع مدیریت بحران

 هاي معين براي استان تهران در زمان بحران زلزلهتعيين بهينه استان

 )سایر(

 عدم تدقيق و نهایی سازي حریم شهر تهران و مشکالت مترتب بر مدیریت حریم و محدودۀ شهر تهران

شهری و عمران 

 روستائی
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 تداخل حوزۀ عملکردي و حریم شهر تهران با شهرهاي پيرامونی در استان

 هاي زیستی موجود در استانهاي شهري و روستایی و کانونتعدد و تنوع سکونتگاه

هاي فرسوده شهري در استان با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و تدوین سند راهبردي توسعه بافت

 اقتصادي 
نشين هاي مسکونی حاشيهتدوین سند راهبردي کنترل و هدایت سکونت و توسعه در بافت

 هاي غير رسمی یا خودانگيخته()سکونتگاه
 )سایر(

 هاي اقتصاديهاي جامع آمار و اطالعات در بخشاي و سيستمفقدان آمارهاي پایه

 13 آمار و اطالعات

 هاي گسترش فرهنگ آماري در جامعهروش

 در دستگاه هاي استانیو هماهنگ ساختن پایگاه اطالعات استقرار نظام آمارهاي ثبتی 

 ایجاد پایگاه جامع و کامل آمار و اطالعات استانی

 )سایر(

 14 اي و جهانیپذیري واحدهاي توليدي استان براي حضور در بازارهاي منطقهتقویت رقابت



 ردیف محور های پژوهشسر فصل

 کریدورهاي موجود استان در راستاي افزایش صادراتبررسی وضعيت 
صادرات 

 غیرنفتی
 الکترونيک تجارت هايسيستم گسترش

 )سایر(

 هاي مختلف اقتصادي استانوري در بخشراهکارهاي افزایش بهرهشناسی و آسيب

 15 وریبهره
 عمومی و خصوصی يهاناساختمدر جویی انرژي صرفهراهکارهاي موثر 

 وريهاي استان در راستاي ارتقاي بهرهزیرساختبررسی وضعيت 

 )سایر(

 هاي دانش بنيان استانهاي معرفی و ارائه فعاليتروش

 16 دانش بنیان

  افزاري، سخت افزاري، سازمان و نيروي انسانیشناسائی توان تکنولوژیک استان تهران در ابعاد نرم

 هاي تحقيق و توسعه در استاننقش فعاليت
هاي ( در بخشICTترویج کافی فناوري اطالعات و ارتباطات ) هاي نوین واستفاده از فناوري

 مختلف اقتصادي
 هاي سنتی توليد استانتغيير در شيوه

 هاي مختلفهاي دانشگاهی با نيازهاي جامعه در حوزهپژوهشميان ایجاد ارتباط و تناسب 

 انسانی دانش بنيان در اقتصاد استان برداري بهينه از منابعالگوهاي بهره

 )سایر(

 کشف درآمدهاي مالياتی شناخته نشده و راهکارهاي افزایش درآمد مالياتی استان

درآمد نظام 

و  استان هزینه

 بودجه استانی
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نظام مطلوب درآمد هزینه استانی )نظام انگيزشی ، رقابت پذیر و ضابطه مند درآمد هزینه استانی 

 بودجه کشور(در 

 ابزارهاي قانونی وصول درآمدهاي استانی

 اي برقراري ارتباط منطقی بين درآمدهاي استانی و اعتبارات تملک دارایی سرمایه

 بر اساس وصولی درآمدهاي استان عمدیریت تخصيص مناب

مطالبات دولت در  ها واوراق بهادار اسالمی و ابزارهاي تسویه و تهاتر بدهیمدیریت و ساماندهی 

 استان تهران

آسيب شناسی واگذاري اسناد خزانه اسالمی ، اوراق مشارکت و انواع سکوک اسالمی در استان 

 تهران

 )سایر(
برنامه یریت و  ق فکر سازمان مد انه اتا ریزیدبیرخ  

 

 

 


