
ایمیلرابط پژوهشیعنوان طرح پژوهشی پیشنهادینام دستگاه اجراییردیف

1
 میراث فرهنگی و گردشگری استان 

تهران

 شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه های میراث فرهنگی، 

(مطالعه موردی شهرستان های رباط کریم، ری و ورامین )گردشگری و صنایع دستی استان تهران

-خانم حیدری

88897628تلفن 

09365539008

parvaneh_91@yahoo.com

طراحی و ارائه خدمات تولید ابری در کسب و کارهای برتر و پیاده سازی آن در استان تهران صنعت معدن و تجارت استان تهران2
83211550تلفن  -خانم قاسمی 

09128192164
PR-tco@yahoo.com

3
اداره کل امورقتصاد ودارائی استان 

تهران

دولت در استان تهران و امکان سنجی مولدسازی آنها وآسیب شناسی  (منقول  و غیرمنقول)بررسی ظرفیت دارائی های 

و بازمهندسی فرآیندها با هدف و ارائه الگوی مناسب

-آقای ابوالحسنی رنجبر

22225071تلفن 

09122216515موبایل 

Ablhasani-ahmad@yahoo.com

جهاد کشاورزی4
 ITامکان سنجی و سازماندهی مجدد فعالیت مرغداری ها و گاوداری ها در قالب الگوی کشاورزی قراردادی مبتنی بر 

Base

81122450تلفن  -خانم دکتر  عظیمی

81122842- خانم نیک صفت
farideh.azimi96@gmail.com

تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان تهراناستانداری تهران5

-آقای شریعت

84693405تلفن 

9124343493موبایل 

mahmod.shariat@gmail.com

استانداری تهران6
استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود برای استفاده از شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه زیست بوم فناوری 

استان تهران

-آقای شریعت

84693405تلفن 

9124343493موبایل 

mahmod.shariat@gmail.com

جهاددانشگاهی7
تدوین سیستم دینامیکی یکپارچه به منظور طراحی مکانیزم های تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده برای استان 

تهران

09126057338موبایل - خانم رزاقی

66464651تلفن  
research.jahat.tehran@gmail.com

رصد و ارزیابی برنامه رشد اقتصادی استان تهران با استفاده از شاخص های موجود در آمارهای ثبتیجهاددانشگاهی8
09126057338موبایل - خانم رزاقی

66464652تلفن  
research.jahat.tehran@gmail.com

اداره کل هواشناسی استان تهران9
تعیین توزیع مکانی و زمانی مخاطرات جوی و اقلیمی استان تهران و ارائه برنامه جامع مدل سازی تاب آوری  در برابر 

مخاطرات جوی، تغییر اقلیم و پهنه بندی خطر پذیری ناشی از آن

-09111352649-آقای مازیارغالمی

44538180
ma-gholami@irimo.ir

اداره کل بهزیستی استان تهران10
اجتماعی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان کار در استان - تدوین و ارزیابی اثربخشی برنامه جامع حمایت های روانی

تهران

-خانم لیال چرم فروش جاللی

88887117
fanavari@teh.behzisti.gov.ir

 ورزش و جوانان استان تهران11
ارائه الگوی بهره برداری بهینه از سرمایه انسانی دانشی و مشاغل دانش بنیان با رویکرد توسعه کسب و کارهای ورزشی در 

استان تهران

خانم پهلوان افشاری

77528895تلفن 
amozshsport@yahoo.com

 ورزش و جوانان استان تهران12
مطالعه ظرفیت های جاذبه های گردشگری ورزشی استان تهران در چارچوب کریدور مشخص و ارائه راهکارهای 

دسترسی و بهره مندی شهروندان از آن

خانم پهلوان افشاری

77528895تلفن 
amozshsport@yahoo.com

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران13
مطالعه تشخیص شکستگی های بینی ناشی از تروما در مراجعات پزشکی قانونی استان تهران و بررسی پیامدهای اقتصادی، 

اجتماعی، حقوقی و درمانی آن

-77638479-خانم الهام بزمی 

77614917
th.amoozesh1396@gmail.com

اداره کل انتقال خون استان تهران14
 مثبت مراجعه کننده به انتقال خون استان تهران در جهت تدوین و HIV وHCVشناسایی عوامل خطر در اهداکنندگان 

1401 -1396 و 1390-1395بازبینی دستورالعمل های مرتبط با سالمت خون در دو بازه زمانی 

-88963034-فاطمه محمدعلی 

09122890487
f.mohmmadali86@yahoo
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