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 تعالیسمهاب

 ؛ رییس محترم دانشگاه تهرانمقیمیجناب آقای  دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه عالمه طباطبائی معتمدیجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه شهید بهشتیآقا میریجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه تربیت مدرسدانشجوجناب آقای دکتر 

 ییس محترمه دانشگاه  الزهرا؛ رکاییبظم ناسرکار خانم دکتر  

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

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

 ات بهداشتی و درمانی ایران؛ رییس  محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمپازوکیجناب آقای  دکتر 

 محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیت سرپرس؛ حسینیجناب آقای  دکتر

 ؛ رییس محترم دانشگاه صنعتی شریفجلیلیجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه علم وصنعت ایران ءانبیاجناب آقای  دکتر 

 امیر کبیر؛ رییس محترم دانشگاه صنعتی  ی پورقدسجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی می مزرعهکریجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه شاهدداویلچجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه هنرحسناییجناب آقای دکتر 

 یس محترم  دانشگاه فرهنگیانی؛ رراییصحجناب آقای دکتر  

 ای استان تهران رم دانشگاه فنی و حرفهجناب آقای  دکتر عبدی؛ رییس محت

 ؛ رییس محترم دانشگاه تربیت شهید رجائیمهدی نژادجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه خوارزمییگیبسن حجناب آقای دکتر 

 جناب آقای دکتر طباطبایی قمی؛ رییس محترم سازمان جهاد دانشگاهی تهران 

 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز؛ رییس محترم دانشگپور رستمجناب آقای 

 ؛ رییس محترم دانشگاه پیام نور استان تهرانرافشین مهجناب آقای دکتر 

 ؛ رییس محترم دانشگاه جامع علمی و کاربردیبلندیجناب آقای دکتر  

 ؛ رییس محترم دانشگاه صنایع و معادن ایرانجاعیشجناب آقای  دکتر 

 شگاه علوم پزشکی مجازی؛ رییس محترم دانخجستهجناب آقای دکتر

 جناب آقای دکتر محسنی؛ رییس محترم دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 جناب آقای دکتر نقیب؛ سرپرست محترم دانشگاه علوم و معارف قرآنی

 هاشگاهسایر مراکزپژوهشی و دان

 

 

 دریافت پروپوزال برای1401های اجرایی استان تهران در سال موضوع:  فراخوان عناوین پژوهشی دستگاه
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 باسالم و احترام؛ 

برای فراخووان و االو ر رسوامی سناسو   1401های اجرایی استان تهران در سال به پیوست لیست عناوین پژوهشی دستگاه 

های سربوالوه در سوعود سرورر توا تهیه پروپوزال توسط اساتید و ستخصصان و ارسال آن از الریق دامشگاه به دستگاهسنظور به

رود بوا و سشورو  هسوتند  وه امتظوار سوی ای. برخی از سوضوعات پژوهشوی بوین رهوتهگرددتردیم سی16/11/1401تاریخ 

 ه بتوامود ارائوه هوودهوایی پروپوزال تااقدام هده های سختلف امتخاب سرتیم سجرب و تیم سازی و ساسامدهی اساتید رهته

  واراستامدار سحترم تهران بور ایون  .سشک ت استان تهران باهدبرای سسایل و  ،  ارساز و راهگشاعلمی هایراه حل دارای

 د.امداهتهپژوهشی را اع م  دجامبه خود از این فراینمظارت داهته و حمایت همه

( 31/02/1401مورخ  91182)شماره 1401( قانون بودجه 9بر اساس  دستور العمل اجرائی بند )هـ( تبصره )

علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا  هایها، پارکصرفاً دانشگاه

فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علـو،، تقیییـات و فنـاوری، وزارت بشداشـر، درمـان و آمـوزش 

 های اداری دارای تاییدیه دانش بنیان از مراجع میـرر درپزشکی یا مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکر

ها و اختراعـات و ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریآیین نامه اجرایی قانون حمایر از شرکر

 های پیشنشادی )پروپوزال( خود را ارسال نمایند. توانند طرحجشاد دانشگاهی استان می

هشوی پیشونهادی از الریوق هوای پژوامجوام و الور  و ذینغعوان خواهشمند است اال ر رسامی به اعضای سحترم هیات علمی

 ( بوووه آدرس پسوووت الکترومیکوووی 2 و سربوالوووه  هوووای اجرائووویدسوووتگاه(1دامشوووگاه یوووا سرا وووب پژوهشوووی بووورای 

pazhohesh@thmporg.ir .ارسال هود 

آسووز  و و از آدرس سوایت سر وب  دباهپیوست سیپروپوزال به خام های اجرائی و فرم رابطین پژوهشی دستگاه فهرست

  قابول دریافوت    https://www.thmporg.irبوه آدرس هوای پژوهشوی در سنوی اال عوات الور  پژوهش این سازسان

یوا  آینوده مگوریهوای توسوعه و  گروه پوژوهشسرپرست  22901264راهنمایی با تلفن  میاز بهدر صورت ابهام و  باهد.سی

 د.و پژوهش سازسان تماس حاصل فرساین آسوز  دیریتدفتر س 22901260تلفن 

 
 

  
  

 

 رونوشت:
 حترم تهران براي استحضاراستاندار م-برادر ارجمند جناب آقاي فخاري 
استناد مصوبه چهارمين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان براي ارسال بنياد ملي نخبگان بنياد ملي نخبگان استان تهران به  

 به اساتيد تحت پوشش براي شركت در فراخوان
 ريزي استان تهران براي ارسال نامه سركار خانم صالحي مسئول محترم دبيرخانه سازمان مديريت و برنامه 

 

 

 عالء الدین ازوجی 

 رئیس سازمان 


