
99/9/19 موضوعات پژوهشی سال 99 مصوب کارگروه آموزش و پژوهش استان تهران براي فراخوان دریافت پروپوزال از دانشگاهها و مراکز پژوهشی 

ایمیلرابط پژوهشیعنوان طرح پژوهشی پیشنهادينام دستگاه اجراییردیف

1
 منابع طبیعی  استان 

تهران

تهیه طرح جنگلداري چند منظوره با رویکرد حفاظتی و توسعه توریسم در جنگل هاي گز شهرستان هاي 
ورامین و پیشوا

آقاي یاسمنی -تلفن 42368442
موبایل 09357300590

آقاي علیزاده- 42368319- 9122173726
alizadeh.frw@gmail.com

2
 تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان تهران

تبین و تدوین راهبردهاي موثر بر مشارکت مردمی و بنیادهاي توسعه در تعاونی هاي توسعه و عمران 
شهرستانی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی استان تهران

خانم باقر زاده
تلفن 88743189

f.bagherzadeh22@gmail.com

3
 میراث فرهنگی و 
گردشگري  تهران

 بررسی اثرات همه گیري COVID-19 برصنعت گردشگري استان تهران به منظور ارائه راهکارهایی براي 
افزایش تاب آوري این صنعت و ارائه راهکارهاي عملی براي احیاي مجدد آن.

آقاي قدیرافروند-
تلفن 88973412

موبایل 9122198277
g-afround@yahoo.com

طرح مطالعاتی ارتقاي فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران ( فراخوان از دانشگاه هاي علوم اجتماعی، جامعه 4
شناسی ، علوم تربیتی و روانشناسی و سایر مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع).

بررسی استفاده از شبکه هاي مجازي در بین جوانان استان تهران و تاثیرآن بر روابط و مناسبات (فراخوان از 5
دانشگاه هاي علوم اجتماعی، جامعه شناسی ، علوم تربیتی و روانشناسی و سایر مراکز پژوهشی مرتبطموضوع)

6
 صنعت معدن و تجارت 

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

خانم میر شریف-تلفن  83211550
خانم مهندسی- 83211556

rsmirsharif@gmail.com

8
نوسازي مدارس استان 

تهران
امکان سنجی استفاده از انرژي تجدید پذیر یا بازچرخه انرژي غیر تجدید پذیر در مدارس استان تهران

آقاي دکتر خزایی-
تلفن 8867833

موبایل 9126456440
javad_khazaei@aut.ac.ir

9
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان تهران

بررسی تاثیر مقررات کاربري اراضی و تاثیر عوامل فرهنگی موثر بر گسترش حاشیه نشینی در استان تهران و 
پیامدهاي ناشی از آن (بررسی الگوي جلوگیري از گسترش حاشیه نشینی)

آقاي سلیمانی تبار-تلفن  88699050
موبایل 9359426151

tabar_1988@yahoo.com

جهاد کشاورزي10
بررسی و سنجش کیفیت پس آبهاي تصفیه شده و ارزیابی اثرات و ریسک سالمت استفاده از آنها جهت 

مصارف کشاورزي استان تهران
خانم دکتر  عظیمی-تلفن  81122968

خانم نیک صفت- 81122847
farideh.azimi96@gmail.com

 جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراري براي مواقع بحران  استان تهران -(فراخوان از دانشگاه هاي با رشته 11
هاي مرتبط )

فرصت ها و تهدیدهاي حضوراتباع خارجی (افغانی )دراستان تهران12

موانع تحقق دولت الکترونیک در استان تهران و راه حلهاي آن13

جهاد دانشگاهی14
تحلیل و پیشنهاد ساختارهاي حکمرانی و مدیریت منطقه اي با تمرکز بر مدیریت مراکز سیاسی و اداري 

استان تهران
آقاي دکتر هاشمی- موبایل 9123278215

تلفن  66464651
hashemihamid@ut.ac.ir

 ورزش و جوانان استان 
تهران

خانم پهلوان افشاري
تلفن 77528895

amozshsport@yahoo.com

استانداري تهران
آقاي شریعت-

تلفن 84693405
موبایل 9124343493

mahmod.shariat@gmail.com
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