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سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران

سال 1399

ردیف

محور

1

محیط زیست

2

بحران آب

3

حمل و نقل

سر فصلهای پژوهش
بحران آلودگی هوا ،خاک و آب
ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران
تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي ،شهري و صنعتی
بهره برداري بی حد و حصر از محيط زیست و منابع طبيعی
ردپاي اکولوژیک در محيط زیست استان
سنجش آلودگی صوتی در سکونتگاههاي شهري استان و راهکارهاي کاهش آن
قوانين موجود زیست محيطی و چگونگی اجراي مؤثر آنها در استان
روشها و متدهاي ارزیابی ،پایش و کنترل آلودگی هوا در شهر و استان تهران
راهکارها و روشهاي کاهش آلودگی هواي شهر و استان تهران
استقرار و تقویت مدیریت زیست محيطی در بخشهاي اثرگذار بر محيط زیست استان
شناسایی و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آالینده درون شهري
(سایر)
کمبود آب و چگونگی تامين آن
مدیریت منابع آب و ارائه برنامه مناسب
آلودگی منابع آب استان
فرونشست زمين
شور شدن منابع آبی و راههاي مقابله با آن
بهرهبرداري و مدیریت انواع پسابها و پسماندهاي کشاورزي ،شهري و صنعتی
بررسی روشهاي شناسایی و کاهش ميزان آب به حساب نيامده
(سایر)
راهکارهاي کاهش ترافيک در شهر تهران و شهرستانهاي استان
راهکارهاي بهبود حمل و نقل عمومی و مکانيسمهاي تشویقی براي استفاده از آن (سيستم حمل
و نقل عمومی)
روشها و راهکارهاي جذب سرمایهگذاري در حوزههاي حمل و نقل عمومی در استان
(سایر)
وضعيت بيمه سالمت در استان و راههاي ارتقاي آن

بهداشت و
4

درمان و
سالمت عمومی

توریسم سالمت در استان و ارائه برنامه اجرایی
امکانسنجی استقرار دهکدههاي سالمت در استان
تقویت نقش خيرین سالمت
اقتصاد سالمت در استان و ارائه برنامه
(سایر)

ردیف

محور

سر فصلهای پژوهش
حاشيه نشينی رو به گسترش در استان
مشکالت ،آسيب هاي اجتماعی و مخاطرات انسانی متعدد در شهر تهران و شهرها ،شهرک ها و
سایر کانون هاي زیستی در استان

5

6

اجتماعی و
فرهنگی

تولید

بررسی طالق و خودکشی در استان تهران
نقش مهاجرت در جمعيت استان تهران و تحوالت جمعيتی آینده
بررسی وضعيت شاخصهاي توسعه انسانی در استان تهران و شهرستانهاي آن
بررسی وضعيت آسيب هاي اجتماعی اتباع بيگانه ساکن استان تهران (مورد تاکيد استاندارمحترم)
چگونگی ارتقاي فرهنگ عمومی در فعاليتها و اماکن ورزشی استان تهران
حضور بانوان در استادیوم هاي ورزشی ،شناسایی فرصتها و تهدیدها و ارائه راهکار
(سایر)
راهکارهاي ساماندهی لکه ها و مناطق صنعتی استان با توجه به قانون استقرار صنایع در خارج از
شعاع 120کيلومتري تهران
شکل گيري خوشههاي کسب و کار به طور موثر و کارا در استان
تقویت مدیریت علمی و صنعتی در واحدهاي توليدي استان
پوشش استاندارد کاالها و خدمات در استان
راههاي تقویت ارتباط موثر و فعاالنه ميان صنایع و مراکز آموزش عالی
کمبود نقدینگی براي واحدهاي توليدي و هزینههاي باالي توليد برخی از فعاليتها
شناسایی واحدهاي پيشران اقتصادي در سطح استان
ظرفيتهاي بالاستفاده در واحدهاي صنعتی استان
مشاغل کوچک و متوسط در استان به عنوان حلقه ارتباطی در زنجيره توليد
تهيه جدول داده -ستانده استان تهران
(سایر)
شناسایی پيامدهاي ویروس کرونا بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط استان تهران
راهکارهاي توسعه کسب و کارهاي ویژه بانوان استان تهران با توجه به وضعيت بيکاري بانوان
تحصيل کرده در استان
جذب منابع و سرمایه گذاريهاي خارجی در راستاي ارتقاء جایگاه تهران به شهر جهانی در آسياي
غربی و در دنيا
سهم سرمایهگذاريهاي خارجی در زمينه فناوريهاي نوین و برتر کشور

سرمایهگذاری
7

و بهبود کسب
و کار

راهکارهاي نوین افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاري استان و ارائه پيشنهادهاي
عملياتی
شناسایی قوانين مهم اقتصادي در تشویق و حمایت از کارآفرینان
راهکارهاي تسریع واگذاري فعاليتهاي تصدیگري دولتی به بخش خصوصی
ارائه ساختار مناسب براي یکپارچگی مدیریت هریک از بانکهاي عامل در استان
بررسی وضعيت سرمایه گذاري داخلی و خارجی در استان تهران و راهکارهاي افزایش زمينهها و
بسترهاي آن
روشهاي حمایت از کسب و کارهاي دانشبنيان در استان

ردیف

محور

8

اشتغال

سر فصلهای پژوهش
تدوین نقشه راه سرمایهگذاري در استان تهران و ارائه برنامه عملياتی
فراهم نمودن زمينههاي الزم براي افزایش مشارکتهاي مردمی در مدیریت و خدمات شهري و
واگذاري فعاليتها به بخش خصوصی و عمومی غيردولتی (به ویژه شوراها) و تعاونیها
انعطافناپذیري و بهنگام نبودن قوانين و برنامهها با توجه به سرعت تغييرات و تحوالت
(سایر)
پائين بودن سطح مهارت و دانش در برخی از فعاالن اقتصادي و ارائه راهکارهاي مناسب
عدم هماهنگی سياستهاي اشتغال و کارآفرینی با نياز بازار کار و ارائه راهکار
عدم هماهنگی مؤثر و همافزایی ميان دستگاههاي اجرایی در حوزه اشتغال و ارائه راهکار
ارائه طرحهاي اشتغال فراگير در استان
بيکاري فارغالتحصيالن دانشگاهها
مطالعه وضعيت اشتغال استان و ارائه مدل عملياتی براي افزایش آن
بررسی روند ميان مدت و بلندمدت اشتغال در استان
پایين بودن نرخ مشارکت زنان و ارائه راهکارهاي مناسب

9

توسعه متوازن
منطقهای

(سایر)
افتراق عملکردي و مدیریتی در استان تهران به سبب حضور مدیریت ملی
آشفتگی و عدم انتظام فضائی در استان
تنوع و تزاحم شدید فعاليتها در استان
لکه هاي صنعتی در استان و معضالت خاص آنها
پدیده رو به تزاید و مستمر تبدیل روستا به شهر
جایگاه ،کارکرد و نقش ماموریتهاي منطقهاي ،ملی و فراملی شهر و استان تهران
بررسی توسعه یافتگی شهرستانهاي استان تهران
تعيين هستههاي کليدي براي برنامهریزي استانی
بررسی پيوندهاي منطقهاي ميان استان تهران و استانهاي پيرامون
(سایر)
تراکم و انباشت نيروي انسانی در دستگاههاي اجرایی استان
بهرهوري نيروي انسانی دستگاههاي اجرایی استان
تقویت توان کارشناسی در دستگاههاي اجرایی
دولت الکترونيک

10

نظام اداری
استان

ساختار و تشکيالت بهينه دستگاههاي اجرائی در استان تهران و شهرستانهاي آن
بازبينی نظام آموزشی کارکنان دستگاههاي اجرائی استان
سنجش اثربخشی برون سپاريهاي صورت گرفته از سوي دستگاههاي اجرایی استان در وظایف و خدمات

آسيبشناسی فرایند فعلی انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاههاي اجرایی استان
ارزیابی اجراي برنامههاي تحول در نظام اداري استان

ردیف

محور

11

مدیریت بحران

سر فصلهای پژوهش
چگونگی پيوند پژوهشهاي انجام شده با فرآیندهاي تصميمسازي و تصميمگيري اداري
بررسی امکان استقرار نظام شایستهساالري در نظام اداري استان
(سایر)
تهدید هميشگی زلزله و بحرانهاي ناشی از آن
احصاء مشکالت و ضعفهاي مدیریت بحران در استان و ارائه ساختار عملياتی بهينه مدیریت
بحران در استان
تابآوري شهر تهران و شهرستانهاي استان در بحرانهاي محيطی
مطالعات مکانيابی استقرار مراکز و گروه هاي امداد و نجات براي مقابله با بحران و مخاطرات طبيعی در
سطح استان

ارزیابی ریسک لرزهاي شبکههاي حمل و نقل شهري /بين شهري استان با در نظر گرفتن اثرات
اقتصادي -اجتماعی
تدوین برنامههاي کاهش اثرات زلزله بر ساختمانها و مساکن مستقر در سکونتگاههاي استانی
تدوین و پيادهسازي آموزشهاي همگانی ضروري در خصوص بحران زلزله
طراحی مدل تقسيم نقش دستگاههاي اجرایی در مدیریت بحران
مطالعه پهنهبندي مخاطرات طبيعی (زلزله ،سيل ،طوفان ،صاعقه ،رانش زمين و )...در استان به
تفکيک پهنههاي شهرستانی
ایجاد سامانه جامع مدیریت بحران
تعيين بهينه استانهاي معين براي استان تهران در زمان بحران زلزله
(سایر)
عدم تدقيق و نهایی سازي حریم شهر تهران و مشکالت مترتب بر مدیریت حریم و محدودۀ شهر تهران

تداخل حوزۀ عملکردي و حریم شهر تهران با شهرهاي پيرامونی در استان
تعدد و تنوع سکونتگاههاي شهري و روستایی و کانونهاي زیستی موجود در استان
12

عمران شهری و تدوین سند راهبردي توسعه بافتهاي فرسوده شهري در استان با رویکرد اجتماعی ،فرهنگی و
روستائی
اقتصادي
تدوین سند راهبردي کنترل و هدایت سکونت و توسعه در بافتهاي مسکونی حاشيهنشين
(سکونتگاههاي غير رسمی یا خودانگيخته)
(سایر)
فقدان آمارهاي پایهاي و سيستمهاي جامع آمار و اطالعات در بخشهاي اقتصادي
روشهاي گسترش فرهنگ آماري در جامعه

13

آمار و اطالعات

استقرار نظام آمارهاي ثبتی و هماهنگ ساختن پایگاه اطالعات در دستگاه هاي استانی
ایجاد پایگاه جامع و کامل آمار و اطالعات استانی
(سایر)

14

تقویت رقابتپذیري واحدهاي توليدي استان براي حضور در بازارهاي منطقهاي و جهانی

ردیف

محور
صادرات
غیرنفتی

سر فصلهای پژوهش
بررسی وضعيت کریدورهاي موجود استان در راستاي افزایش صادرات
گسترش سيستمهاي تجارت الکترونيک
(سایر)
آسيبشناسی و راهکارهاي افزایش بهرهوري در بخشهاي مختلف اقتصادي استان

15

بهرهوری

16

دانش بنیان

راهکارهاي موثر صرفهجویی انرژي در ساختمانهاي عمومی و خصوصی
بررسی وضعيت زیرساختهاي استان در راستاي ارتقاي بهرهوري
(سایر)
روشهاي معرفی و ارائه فعاليتهاي دانش بنيان استان
شناسائی توان تکنولوژیک استان تهران در ابعاد نرمافزاري ،سخت افزاري ،سازمان و نيروي انسانی
نقش فعاليتهاي تحقيق و توسعه در استان
استفاده از فناوريهاي نوین و ترویج کافی فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر بخشهاي
مختلف اقتصادي
تغيير در شيوههاي سنتی توليد استان
ایجاد ارتباط و تناسب ميان پژوهشهاي دانشگاهی با نيازهاي جامعه در حوزههاي مختلف
الگوهاي بهرهبرداري بهينه از منابع انسانی دانش بنيان در اقتصاد استان
(سایر)
کشف درآمدهاي مالياتی شناخته نشده و راهکارهاي افزایش درآمد مالياتی استان
نظام مطلوب درآمد هزینه استانی (نظام انگيزشی  ،رقابت پذیر و ضابطه مند درآمد هزینه استانی
در بودجه کشور)
ابزارهاي قانونی وصول درآمدهاي استانی

نظام درآمد
17

برقراري ارتباط منطقی بين درآمدهاي استانی و اعتبارات تملک دارایی سرمایهاي

هزینه استان و

مدیریت تخصيص منابع بر اساس وصولی درآمدهاي استان

بودجه استانی

مدیریت و ساماندهی اوراق بهادار اسالمی و ابزارهاي تسویه و تهاتر بدهیها و مطالبات دولت در
استان تهران
آسيب شناسی واگذاري اسناد خزانه اسالمی  ،اوراق مشارکت و انواع سکوک اسالمی در استان
تهران
(سایر)
دبیرخ انه اتا ق فکر سازمان مد یری ت و برنامهریز ی

