عناوین پژوهشی مصوب دستگاه های اجرایی استان تهران برای فراخوان پروپزال -بند (ز) تبصره ( )9بودجه  - 1398جلسه 98/11/20کارگروه پژوهش و فناوری -نامه 671047
ردیف

نام دستگاه

مقایسه تاثیر استفاده از لکوسیت های فعال و پالسمای غنی از پالکت در درمان ( مصوبه از سال گذشته بوده که بدلیل
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عدم دریافت پروپوزال اجرا نشد و در سال جاری میتواند پروسه را مجدد طی نماید).
پایگاه منطقه ای انتقال خون استان تهران

استان تهران در دو دوره پنج ساله  1388الی  1392و  1392الی .1397

دکتر امیر مسعود ناظمی
 -تلفن - 88963034

amasudn@yahoo.com

موبایل 9123726297

استان تهران در سال .1395
اداره کل استاندارد استان تهران
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 -1بررسی و مقایسه ریسک فاکتور ها در اهداکنندگان خون  HIVو  HCVمثبت مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون
 -2مقایسه میزان بازگشت اهداکنندگان معاف شده و پذیرفته شده طی سه سال بعداز مراجعه به پایگاه انتقال خون
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عنوان پژوهشی پیشنهادی

رابط پژوهشی

ایمیل

سنجش و ارزیابی میزان افالتوکسین در شیر استان تهران ( با توجه به مسایل روز جامعه و شک ایجاد شده در مردم
مصوب گردید).

خانم دکتر مسعود -
تلفن )205( -49983000

rm8059@yahoo.com

بررسی استفاده از شبکه های مجازی در بین جوانان استان تهران و تاثیر آن بر روابط و مناسبات
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

بررسی میزان اثربخشی خط مشی اصل  44در واگذاری اماکن ورزشی استان تهران ( مصوبه از سال گذشته بوده که

خانم پهلوان افشاری

بدلیل عدم دریافت پروپوزال اجرا نشد و در سال جاری میتواند پروسه را مجدد طی نماید).

 -تلفن 77528895

amozshsport@yahoo.com

طرح مطالعاتی ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران ( مصوبه از سال گذشته بوده که بدلیل عدم دریافت

4

پروپوزال اجرا نشد و در سال جاری میتواند پروسه را مجدد طی نماید).
آسیب شناسی فرآیند معامالت دولتی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ( مصوبه از سال گذشته بوده

5
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان
23

که بدلیل عدم دریافت پروپوزال اجرا نشد و در سال جاری میتواند پروسه را مجدد طی نماید)

آقای ابوالحسنی -

مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت در استان تهران -عنوان کلی که در زمینه اوراق بهادار اسالمی و آسیب شناسی آن -

تلفن -22225300

مدیریت ابزارهای تسویه و تهاتر مبتنی بر بدهی و مطالبات دولت -تامین مالی مطلوب دولت و پایش تغییرات ریسک

موبایل9122216515

abolhasani_ahmad@yahoo.com

ناشی از تامین مالی دولت( -ارائه یک عنوان دقیق در موضوعات فوق در موعد مقرر)
ارزیابی تاثیرات اجتماعی برنامه ها و فعالیت های اورژانس اجتماعی
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اداره کل بهزیستی استان تهران

معلولیت
نامتعارف جنوب استان تهران به منظور ارائه الگوی کشت مناسب

12

بررسی امکان توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار استان تهران ( مطالعه موردی شهرستان های فیروزکوه)
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

بهره وری آب در انواع سیستم های ابیاری در بخش کشاورزی استان تهران و تعیین میزان دقیق آب مصرفی در آنها و
ارائه راهبرد اصالحی

خانم دکتر عظیمی-
تلفن 81122968

farideh.azimi96@gmail.com

بررسی اثرات کنترلی گیاه زهر ماهی روی نماتد ریشه ای گرهی ( )Meloidogyne incognitaدر شرایط
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آزمایشگاهی و مزرعه آلوده گوجه فرنگی
چالش های صادرات غیر نفتی استان-دفتر هماهنگی امور اقتصادی (چنانچه موضوعات حاکمیتی از جانب استانداری

15
استانداری تهران
16

88776411 -12

pchjalali45@gmail.com

ارزیابی شدت و گستردگی تجمع فلزات سنگین و نیترات در ( کندم ،جو ،ذرت علوفه ای ) کشت شده با آب های

11
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بررسی میزان آگاهی معلوالن تحت پوشش و خانواده های آنان از نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز مجدد

خانم چرم فروش -تلفن

اعالم شود جایگزین خواهد شد).
جانمایی نقاط امن جهت تخلیه و اسکان اضطراری برای مواقع بحران استان تهران(چنانچه موضوعات حاکمیتی از
جانب استانداری اعالم شود جایگزین خواهد شد).

آقای محمود شریعت-
تلفن -84693303
موبایل 9124343493

mahmod.shariat@gmail.com

عناوین پژوهشی مصوب دستگاه های اجرایی استان تهران برای فراخوان پروپزال -بند (ز) تبصره ( )9بودجه  - 1398جلسه 98/11/20کارگروه پژوهش و فناوری -نامه 671047
ردیف
17

عنوان پژوهشی پیشنهادی

نام دستگاه

خانم مهدوی -
دکتر امیر مسعود ناظمی
تلفن 88699047
 -تلفن - 88963034

zohrehmahoo@gmail.com
amasudn@yahoo.com

بررسی عوامل فرهنگی موثر بر گسترش حاشیه نشینی در استان تهران و پیامدهای ناشی از آن (بررسی الگوی جلوگیر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

از گسترش حاشیه نشینی)

18

تهران
پایگاه منطقه ای انتقال خون استان تهران

تاثیر مقررات کاربری اراضی بر طرد فرهنگی و اجتماعی فقرای شهری و گسترش حاشیه نشینی

20

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

19

رابط پژوهشی

ایمیل

پمایش سواد فرهنگی در میان شهروندان استان تهران ( تایید مشروط در صورت مشارکت وزارت ارشاد)
تدوین اطلس آسیب های اجتماعی استان تهران -گفته اند برای بهزیستی هم کاربرد دارد

موبایل 9123726297
خانم مشهدی  -تلفن
-42736666

lily_mashhadi@yahooo.com

آقای صفری 9121999616

بررسی آلودگی خاک در کانون بحرانی اراضی عموک و قاشیه زرد شهرستان ری  ( -عنوان اولیه اندازه گیری و تعیین
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اداره کل محیط زیست استان تهران
22

فلزات سنگین در منابع آب و خاک محدوده قابل کشت در شهرستان ری)

آقای حسین پور-

پایش ترکیبات آلی فرار( )vocدر هوای منطقه  20کالنشهر تهران بویژه جایگاه سوخت گیری و میزان انتشار ترکیبات

تلفن -77359567

هیدرو کربنی منتشره از مجموعه نفتی مستقردر شهرستان ری و شناخت پهنه های آسیب پذیر و ارائه راهکارهای

alihp62@yahoo.com

موبایل 9361137249

مدیریتی جهت کاهش آالینده ها
26
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اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و
صنایع دستی

اطلس مردم نگاری در استان تهران ( مطالعه موردی و محدود شود حداکثر تا  500میلیون ریال)

آقای قدیر افروند-
تلفن -88913495

تهیه و تدوین اطلس زبان شناسی در استان تهران( مطالعه موردی و محدود شود حداکثر تا  500میلیون ریال)

موبایل 9122198277

g-afround@yahoo.com

