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 تزرسی ٍ اًذاسُ گیزی فلشات سٌگیي سزب ٍ آرسٌیه در تزج ّای داخلی ٍ ٍارداتی 
 

1-1 رضًان  

 عسگرپىاٌ

ادارٌ کل استاودارد ي تحقیقات 

 صىعتی استان تُران
 

1 
 فزًگی گلخاًِ ای ٍ غیز گلخاًِ ای تِ عٌَاى هحصَالت پزهصزف خاًَارتزرسی تالیواًذُ سوَم وطاٍرسی خیار ٍ گَجِ 

 
1-2  

1-2 تزرسی تَسعِ سیز ساخت ّای فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات ادارُ ول سًذاى ّای استاى تْزاى ٍ ارتماء تستز سخت افشاری آى  
زیبا مباشر 

 علًی

ادارٌ کل زوداوُا ي اقدامات تأمیىی 

 ي تربیتی استان تُران
 

2 

1-3 تعییي علل ٍ تَصیف هیشاى گزایص تِ هَاد ًیزٍسا در تاضگاُ ّای تذًساسی استاى تْزاى  

لیال پُلًان 

 افشار

ادارٌ کل يرزش ي جًاوان استان 

 تُران
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2-3 0202تزرسی ٍ اٍلَیت تٌذی عَاهل هَثز تز هَفمیت ٍرسضىاراى استاى تْزاى تزای وسة سْویِ الوپیه   

3-3 راّىارّای خصَصی ساسی ٍ درآهذسایی اهاوي ٍرسضی استاى تْزاىتزرسی   

4-3 هطالعِ هیشاى فمز حزوتی ٍ تاثیز سًذگی ضْزی تز سالهت ضْزًٍذاى تْزاًی تا تاویذ تز ضزٍرت ٍرسش ّوگاًی  

5-3 اٍهتیارائِ راّىارّای تَسعِ فضای ٍرسش در تافت ضْز تْزاى تا ّوىاری ضْزداری هثتٌی تز التصاد هم  

6-3 تَصیف هیشاى ٍ ًَع تخلف تاضگاّْای ٍرسضی ٍ ارائِ راّىارّای واّص تخلف  

7-3 تَصیف سزاًِ ٍرسش در سثذ خاًَادُ ٍ ارائِ الگَی تْیٌِ فعالیت تذًی در خاًَادُ ّای استاى تْزاى  

8-3 0202ٍرسضىاراى لْزهاى استاى تْزاى در الوپیه تزرسی هیشاى اثزتخطی پایگاُ ّای ٍرسش لْزهاًی تز تَسعِ عولىزد   

9-3 تزرسی راُ ّای جذب تاًَاى تِ فعالیت ّای تفزیحی، ٍرسضی تْزاى  

11-3 همایسِ ویفیت سًذگی تاًَاى ٍرسضىار ٍ غیز ٍرسضىار  

ول ٍرسش ٍ جَاًاى استاى  تزرسی راتطِ سالهت عوَهی تا فزسَدگی ضغلی ٍ وفایت اجتواعی واروٌاى سى ضاغل در ادارُ

 تْزاى
3-11  

12-3 تزرسی هیشاى گزایص تِ ضثىِ ّای اجتواعی هجاسی ٍ واروزدّای آى در تیي جَاًاى استاى تْزاى، چالطْا ٍ راّىارّا  

عَاهل تزرسی ٍضعیت ٍ الگَّای سَء هصزف هَاد هخذر ٍ رٍاًگزداى ٍ هطزٍتات الىلی در هیاى جَاًاى استاى تْزاى ٍ علل ٍ 

 هَثز تز آى
3-13  

14-3 تزرسی هَاًع پیص رٍی فعالیت ساسهاى ّای هزدم ًْاد جَاًاى استاى تْزاى  
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15-3 ضٌاسایی هطالثات ٍ ًیاسّای جَاًاى استاى تْزاى در حَسُ اسدٍاج  

16-3 ًمص ٍ جایگاُ آًْاآسیة ضٌاسی عولىزد ستادّای ساهاًذّی اهَر جَاًاى استاى تْزاى ٍ ارائِ راّىارّای تمَیت   

17-3 تزرسی آسیة ّای اجتواعی ًَپذیذ در تیي جَاًاى استاى تْزاى، ٍضعیت، عَاهل هَثز، چالص ّا ٍ راّىارّا  

ایجاد تاًه اطالعاتی تَاًوٌذی ّای هزاوش پژٍّطی، فٌی هٌْذسی ٍ تحمیك ٍ تَسعِ استاى تْزاى هثتٌی تز ًیاس سٌجی 

 اطالعات وارتزاى
4-1  

راحلٍ سادات 

 میر شریف

سازمان صىعت، معدن ي تجارت 

    استان تُران
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1-5 پیص تیٌی تاد هاوشیون در استاى تْزاى  
محمد رضا 

 صًفیاوی
 5 ادارٌ کل ًَاشىاسی استان تُران

1-6 ضٌاسایی عَاهل هَثز تز ّذایت اثز تخطی تجوعات ٍ اعتزاضات هزدهی  
حمید رضا 

 وًچٍ واسار
2-6 طزاحی ٍ استمزار اطالعات تاسیگزاى سیاسی وطَر 6 استاوداری تُران  

3-6 آسیة ضٌاسی اًتخاتات الىتزًٍیىی  

1-7 همایسِ تاثیز استفادُ اس لگَسیت ّای فعال ٍ پالسوای غٌی ضذُ اس پالوت در درهاى  
 رضا صابر

ادارٌ کل اوتقال خًن استان 

 تُران
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2-7 5831تا  5831در اًتمال خَى استاى تْزاى تیي سالْای  Bتزرسی رًٍذ تغییزات هیشاى تزٍس ٍ خطز تالیواًذُ ایذس ٍ ّپاتیت   

1-8 استاًذارد ساسی تمسین تٌذی گزٍُ ّای سٌی وَدن ٍ ًَجَاى  
حمید حسیه 

 زادٌ
 8 حًزٌ َىری استان تُران

1-9 هزحلِ تزداضت ٍ پس اس تزداضت در هٌطمِ دهاًٍذ استاى تْزاىسٌجص ٍ پایص هیشاى ضایعات سیة درختی در   

 9 جُاد کشايرزی استان تُران فریدٌ عظیمی
تزرسی عَاهل هَثز تز تَسعِ گزدضگزی وطاٍرسی ٍ سهیٌِ یاتی وارآفزیٌی وطاٍرسی هزتثط تا گزدضگزی در هٌاطك رٍستایی 

 استاى تْزاى
9-2  

3-9 رٍهاًَف( در پزٍرش هشرعِ ای -تا آهیختِ تَهی )سًذیهمایسِ گَسفٌذاى تَهی )سًذی(   

1-11 تزرسی اهىاى واضت واوتَس علَفِ ای در ارضی هشرعِ عطایزی راسق آتاد ٍراهیي جْت تغذیِ دام سثه  
محمد مىتظر 

 لطف
 11 امًر عشایر استان تُران

1-11 پزٍرشارائِ هذل فزایٌذی ٍ تْساسی ضثىِ ی سخت افشاری ادارُ ول آهَسش ٍ   

 علی کریمی
سازمان آمًزش ي پريرش 

 شُرستاوُای استان تُران
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2-11 همایسِ عولىزد داًص آهَساى دٍرُ دٍم اتتذایی در ضیَُ ته هعلوی تا ضیَُ چٌذ هعلوی  

3-11 ًمص ضثىِ ّای اجتواعی هجاسی در عولىزد داًص آهَساى هتَسطِ  

4-11 استاى در هماتلِ تا آسیة ّای اجتواعیتذٍیي تزًاهِ راّثزی آهَسش ٍ پزٍرش   

5-11 تزرسی هیشاى ٍ دالیل استفادُ اس هٌاتع ٍ رساًِ ّای فالذ هجَس ساسهاى پژٍّص در هذارس استاى تْزاى  

6-11 تزرسی عَاهل هَثز تز افت تحصیلی در پایِ ّای اٍل ّزیه اس دٍرُ ّای تحصیلی  
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التحصیالى دٍرُ دٍم اتتذایی در درٍس اساسی )ریاضی، خَاًذى ٍ ًَضتي( تعذ اس تغییزات تزًاهِ تزرسی ٍضعیت عولىزد فارق 

 یّای درس
11-7  

1-12 در صٌایع ضیز استاى تْزاى M5تزرسی هیشاى آلَدگی ضیز تِ آفالتَوسیي   12 ادارٌ کل دامپسشکی استان تُران لیال شیدایی 

1-13 پژٍّطی تماضاهحَر در ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی استاى تْزاىًیاسسٌجی ٍ اٍلَیت تٌذی هحَرّای   
سید حسیه 

 سید مًسًی

سازمان مدیریت ي بروامٍ ریسی 

 استان تُران
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