
1
اقتصاد دارایی استانبررسی  وضعیت شاخص های توسعه استان و راهکار های بهبود آن 

پردیس فارابی دانشگاه 

تهران،
دکتر واقف بهروزیامین فرجی

1397139864033031000

بررسی وضعیت شاخص های بهره وری کارکنان اداره کل و الگوی عملی ارتقای 2

آن
احمد ابوالحسنی رنجبرسیدحسین حسینیدانشگاه آزاد شاهروداقتصاد دارایی استان

1397139835017018000

 در B و هپاتیت Cبررسی روند تغییرات میزان بروز خطر باقیمانده ایدز هپاتیت 3

1396 لغایت 1387انتقال خون استان تهران بین سال های 
مهتاب مقصدلومحمدرضا هدایتی مقدمجهاد دانشگاهیانتقال خون استان

1397139843030512500

 طراحی نظام بازاریابی محصوالت گلخانه ای استان تهران با تاکید بر بازاریابی 4

خارجی
جهاد کشاورزی استان

پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی
سیدامیرحسین پورحسینیحسین منّتی

1397139844020024000

5
جهاد کشاورزی استان بررسی راهکارهای کاهش مخاطرات سرمازدگی در باغات استان تهران

دانشگاه تهران پردیس 

ابوریحان
دکترپیرخضریشیرین دیانتی

1397139833015018000

 بررسی امکان تولید ماهی سالم با رویکرد پیاده سازی اصول امنیت زیستی در 6

واحد های آبزی پروری
جهاد کشاورزی استان

جهاد دانشگاهی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران
 اقای بابائیاحمد عرفان منش

13971398500500000

 بررسی امکان کاربرد امواج میکرو ویو برای کنترل علف های هرز زراعی و 7

باغی غالب استان تهران
جهاد کشاورزی استان

دانشگاه صنعتی خواجه 

نصیرالدین طوسی
محمد داناییهادی علی اکبریان

1397139840030010000

ایجاد بانک اطالعاتی توانمندی های مراکز پژوهشی، فنی مهندسی و تحقیق و 8

توسعه دارای پروانه استان تهران مبتنی بر نیاز سنجی اطالعاتی کاربران

صنعت معدن و تجارت 

استان تهران
بابک صادقیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت فناوری ارتباطات 

نوری امین

13971398150065085000

 در واگذاری اماکن ورزشی استان 44بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل 9

تهران
13981399محمد جوادی پوردکتر مصطفی افشاریپژوهشگاه تربیت بدنیورزش و جوانان استان تهران

53001703600

10
13981399حسن بابایی-ستارپروین دکتر کرمی قهیدانشگاه طباطباییتعاون و کار استان تهرانتدوین اطلس آسیب های اجتماعی استان تهران

104002477930

آسیب شناسی فرآیند معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی  11

«(ستاد)دولت
دکتر حسینیدانشگاه آزاد شاهروداقتصاد دارایی استان تهران

-عباس رضازاده 

احمدابوالحسنی
13981399670

02204500

دانشگاه - در شیر پاستوریزه  (سرب ، کادمیوم و جیوه )اندازه گیری فلزات سنگین12

انسیتو تغذیه/ علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهشگاه استاندارداستاندارد استان تهران

غزاحه علی اکبرزاده 

حسنلوئی

اشرف حاج -رامونا مسعود

حسینی
13971399

77501756000

13
دکتر منصوره مظاهریپژوهشگاه استاندارداستاندارد استان تهرانسنجش و ارزیابی میزان افالتوکسین در شیر استان تهران

اشرف حاج -رامونا مسعود

حسینی
13981399

66001605000

بررسی اثربخشی واکسیناسیون بر علیه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 14

(کارآزمایی بالینی)جمعیت طیور صنعتی استان تهران
دامپزشکی استان تهران

دانشکده دامپزشکی 

دانشگاه تهران
وحید کشاورز زمانیانوحید کریمی-وصفی مرندی 

1397139879005402500

15
جهاد دانشگاهیآسیب شناسی و بررسی تحلیلی توسعه منابع انسانی در استان تهران

موسسه عالی آموزش و 

پژوهش در مدیریت و 
غالمرضا معمارزاده  طهراندکتر رهنورد

1397139856000560000

بررسی وضعیت اوراق مالی اسالمی در پیشبرد طرح های عمرانی و تاثیر آن بر 16

بودجه عمومی دولت در استان تهران
اقتصاد دارایی استان تهران

دانشکده - دانشگاه تهران 

مدیریت
13991400علی رحمانیآقای دکتر محمد مرادی

2150005201630

طرح بررسی عمق برداشت اصولی و فنی در معادن شن و ماسه آبرفتی در استان 17

تهران

صنعت معدن و تجارت 

استان تهران
آقای دکترحمید رضا نجاتیدانشگاه تربیت مدرس

بابک -علی نقی دهقان 

صفایی
139914002530001560970

18
ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران

 ورزش و جوانان استان 

تهران
1399140090000520380دکتر عباس وریج کاظمیخانم دکتر مرضیه ابراهیمیدانشگاه شهید بهشتی

بررسی استفاده از شبکه های مجازی در بین جوانان استان تهران و تاثیر آن بر 19

روابط و مناسبات

 ورزش و جوانان استان 

تهران

پژوهشگاه مطالعات توسعه 

جهاد دانشگاهی دانشگاه 
139914002000001325675دکتر بهارک محمودیمریم احمدی کیوی

1400 تا سال 1397طرح های پژوهشی خاتمه یافته از سال 

سال خاتمهسال شروعدستگاه مجریدانشگاه مجری/موضوع
واحد پژوهشی / دانشگاه 

معتبر
ناظرمجری

ابالغ اعتبار 

1400سال 
جمع اعتبار

ابالغ اعتبار 

1397سال 

ابالغ اعتبار 

1398سال 

ابالغ اعتبار 

1399سال 
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سال خاتمهسال شروعدستگاه مجریدانشگاه مجری/موضوع
واحد پژوهشی / دانشگاه 

معتبر
ناظرمجری

ابالغ اعتبار 

1400سال 
جمع اعتبار

ابالغ اعتبار 

1397سال 

ابالغ اعتبار 

1398سال 

ابالغ اعتبار 

1399سال 

20
139914001718003821336پیمان اخواندکتر علی بنیادیدانشگاه علم و صنعتاستانداری تهرانموانع تحقق دولت الکترونیک در استان تهران و راه حلهای آن

21
استانداری تهراندراستان تهران(افغانی )فرصت ها و تهدیدهای حضوراتباع خارجی 

و فرهنگی ت موسسه مطالعا

م علووزارت جتماعی ا

- خانم دکتر سعیده سعیدی

دکترانسان شناسی فرهنگی
139914003170007502420رسول صادقی

بیین وتدوین راهبردهای موثربرمشارکت مردمی وبنیادهای توسعه درتعاونی ت22

های توسعه وعمرانی شهرستانی بارویکردکارآفرینی اجتماعی استان تهران
139914008200520دکترسید احمدقاسمیآقای دکتربهروز رستاخیزدانشگاه عالمه طباطبائیتعاون و کار استان تهران

23
(شهرستان های شمیرانات و دماوند)اطلس زبان شناسی در استان تهران 

 میراث فرهنگی و 

گردشگری استان تهران
13981400550550مرتضی ادیب زادهدکتر فریار اخالقیپژوهشگاه میراث فرهنگی

 بررسی میزان آگاهی معلوالن تحت پوشش و خانواده های آنان از نقش مشاوره 24

-ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد معلولیت 
بهزیستی استان تهران

مرکز تحقیقات رشد و 

تکامل کودکان دانشگاه 
1399140026505202130روشنک جزایریآقای دکتر نجات مهدیه 

تهیه طرح جنگلداری چند منظوره با رویکرد حفاظتی و توسعه توریسم در جنگل 25

های گز شهرستان های ورامین و پیشوا

منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان تهران

موسسه تحقیقات جنگل ها 

و مراتع کشور
1399140046000255205سیدجلیل علویآقای دکترمحمود بیات

بررسی و سنجش کیفیت پس آبهای تصفیه شده و ارزیابی اثرات و ریسک سالمت 26

استفاده از آنها جهت مصارف کشاورزی استان تهران
دانشگاه تربیت مدرسجهاد کشاورزی استان

آقای دکتر احمد جمشیدی 

زنجانی
1399140028004662334دکترحامد رضائی-دکترحسین پور

بررسی روش های مختلف اصالح ترک های انعکاسی روکش آسفالتی اجرا شده 27

بر روی روسازی بتن های غلتکی
1397139890042048000رضوان باباگلیمرتضی اسد امرجیپژوهشکده حمل نقل پارسهراه و شهرسازی استان

افزایش بهره وری منابع پایه، بهبود و ارتقائ شرایط فعلی کشت های گلخانه        28

ای با تاکید بر سالمت محصول و کاهش مصرف کود و سم
جهاد کشاورزی استان

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی 
139713982300150080000سازمان نظام مهندسیمحسن سیلسیپور

29
جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراری برای مواقع بحران  استان 

تهران
استانداری تهران

مدیریت ه هشکدوپژ

لزله ه زهشگاوپژ-انبحر
13991400431110003311حمید زعفرانی دکترکامبد امینی حسینی

30
های فاز یک پزشکی مردمی در شهرستان- اطلس مردم نگاری استان تهران

شمیرانات و دماوند

 میراث فرهنگی و 

گردشگری استان تهران
13981399550005500مرتضی ادیب زادهدکتر مهرداد عربستانی  انجمن انسان شناسی ایران

جهاد کشاورزی استان«بررسی امکان توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار استان تهران»31
 پژوهشکده میوه های 

معتدله و سردسیری جهاد 
1398140011500320590240دکترشکراهلل حاجی وند دکتر حسن حاج نجار 
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