
مبالغ به ميليون ريال

43،229552،85015،89324،486

توليد تخم مرغ فرا سودمند شده با آنتي-بادي ويژه پلي-كلونال براي كنترل عفونت هليكو باكتري 1
پيلوري و پيشگيري از گاستريت مزمن و سرطان معده

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 1398140015،410902،0106،7506،650 جهاد دانشگاهي تهران
 دكتر سيد صفا فاطميفناوري

 پژوهشكده ميوه هاي معتدله و سردسيري 139814001،1505320385445جهاد كشاورزي استان تهرانبررسي امكان توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار استان تهران2
 دكتر حسن حاج نجارجهاد كشاورزي

ارزيابي شدت و گستردگي تجمع فلزات سنگين و نيترات در (گندم، جو، ذرت علوفه اي) كشت 3
شده با آب هاي نامتعارف جنوب استان تهران

دكتر محسن سيلسپورمركز تحقيقات كشاورزي تهران139814001،6200500660460جهاد كشاورزي استان تهران

4  Meloidogyne) بررسي  اثرات كنترلي گياه زهر ماهي روي نماتد ريشه اي گرهي
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع 13981400540020150370جهاد كشاورزي استان تهرانincognita) در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه آلوده گوجه فرنگي

دكتر عباس صالحي اردكانيطبيعي استان تهران

بررسي وضعيت اوراق مالي اسالمي در پيشبرد طرح هاي عمراني و تاثير آن بر بودجه عمومي 5
دولت در استان تهران

آقاي دكتر محمد مراديدانشگاه تهران - دانشكده مديريت139914002،150005201،630اقتصاد دارايي استان تهران

 بررسي ميزان آگاهي معلوالن تحت پوشش و خانواده هاي آنان از نقش مشاوره ژنتيك در 6
پيشگيري از بروز مجدد معلوليت

مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان دانشگاه 139914002،6505005202،130بهزيستي استان تهران
آقاي دكتر نجات مهديهعلوم پزشكي تهران

تبين و تدوين راهبردهاي موثر بر مشاركت مردمي و بنيادهاي توسعه در تعاوني هاي توسعه و 7
عمران شهرستاني با رويكرد كارآفريني اجتماعي استان تهران

آقاي دكتربهروز رستاخيزدانشگاه عالمه طباطبايي13991400820500820تعاون و كار استان تهران

تهيه طرح جنگلداري چند منظوره با رويكرد حفاظتي و توسعه توريسم در جنگل هاي گز 8
شهرستان هاي ورامين و پيشوا

آقاي دكترمحمود بياتموسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور1399140046000255205منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران

بررسي اثرات همه گيري COVID19 برصنعت گردشگري استان تهران به منظور ارائه 9
راهكارهايي براي افزايش تاب آوري اين صنعت و ارائه راهكارهاي عملي براي احياي مجدد آن

 ميراث فرهنگي و گردشگري استان 
دانشكده علوم اجتماعي اقتصادي - دانشگاه 139914001،00000650350تهران

آقاي دكترميرحسين موسويالزهرا

آقاي دكترحميد رضا نجاتيدانشگاه تربيت مدرس139914002،530201،560970صنعت معدن و تجارت استان تهرانطرح بررسي عمق برداشت اصولي و فني در معادن شن و ماسه آبرفتي در استان تهران10

خانم دكتر مرضيه ابراهيميدانشگاه شهيد بهشتي1399140090000520380 ورزش و جوانان استان تهرانارتقاي فرهنگ عمومي اماكن ورزشي استان تهران11

پژوهشگاه مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي 139914002،000701،325675 ورزش و جوانان استان تهرانبررسي استفاده از شبكه هاي مجازي در بين جوانان استان تهران و تاثير آن بر روابط و مناسبات12
مريم احمدي كيويدانشگاه تهران

بررسي و سنجش كيفيت پساب هاي تصفيه شده و ارزيابي اثرات و ريسك سالمت استفاده از آنها 13
جهت مصارف كشاورزي استان تهران

آقاي دكتر احمد جمشيدي زنجانيدانشگاه تربيت مدرس139914002،800304662،334جهاد كشاورزي استان تهران

دكتر علي بنياديدانشگاه علم و صنعت139914001،718203821،336استانداري تهرانموانع تحقق دولت الكترونيك در استان تهران و راه حلهاي آن14

پژوهشكده مديريت بحران-پژوهشگاه زلزله 139914004،311001،0003،311استانداري تهرانجانمايي نقاط امن جهت تخليه و اسكان اضطراري براي مواقع بحران  استان تهران15
آقاي دكتركامبد اميني حسينيشناسي و مهندسي زلزله

موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت 139914003،170007502،420استانداري تهرانفرصت ها و تهديدهاي حضوراتباع خارجي (افغاني) دراستان تهران16
خانم دكتر سعيده سعيديعلوم

جـــمـــع

وضعيت اعتبارات
عملكرد 

سال  
1398

ابالغي 
سال 1400

طرح هاي پژوهشي سال 1400 استان تهران - تامين اعتبار شده از محل اعتبارات بند( هـ)  تبصره ( 9)  قانون بودجه سال 1400 كل كشور

كل اعتبار 
مورد نياز

مجريدانشگاه / واحد پژوهشي معتبر عملكرد 
سال  
1399

يف
پيش بيني سال شروعدستگاه مجريموضوع/دانشگاه مجريرد

سال خاتمه


