
 تهران استان توسعه يمل سند
 

 مقدمه

 

 كنار در ين استا توسعهي مل اسناد ني تدو و يطراح ينيب شيپ ، كشور يزير برنامه نظام در ديجد ي گامها از يكي

 يها برنامه به يا منطقه نگاه تيتقو جهت در توسعه چهارم برنامه قانون در يفرابخش و يبخش توسعه يمل اسناد

 است قانون نيا 511 و 27 مواد قالب در كشور توسعه

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ، ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون 27 ماده

 و تهايقابل از كارآمد استفاده هدف با نيسرزم پهنه در تهايفعال و تيجمع مناسب عيتوز منظور به است مكلف دولت

 نيسرزم شيآما يمل سند شده، انجام مطالعات از استفاده با كشور، يتهايمز

 : درآورد اجرا مرحله به چهارم برنامه يابتدا از را ليذ سطوح بر مشتمل

 : شامل كالن سطح : الف

 نيب و يا منطقه طيشرا ليتحل ، نظام يكل ياستهايس چارچوب در كشور ييفضا توسعه بلندمدت انداز چشم 5-

 نيسرزم يتهايمز و تهايمحدود ، امكانات و يالملل

  كشور ييروستا و يشهر نظام و اسكان يالگو ، نيسرزم در تيجمع عيتوز يكل يراهبردها 7-

 و ستيز طيمح ، يعيطب منابعامنيتي و دفاعي، حفاظت از  لحاظ به كه ييها عرصه و مناطق خاص يراهبردها 3-

 ي داراي موقعيت ويژه مي باشند.فرهنگ راثيم

 مرتبط يريتصو اسناد و ييايجغراف و يمكان اطالعات گاهيپا 4-

 : شامل يبخش سطح : ب

 يفرهنگو  ياجتماع – ياقتصاد مختلف يبخشها ييفضا عيتوز و توسعه بلندمدت سازگار و هماهنگ يراهبردها 5-

 نيسرزم يهايژگيو با منطبق

 بخشها ينيسرزم و يا منطقه يها هيتوص و استهايس 7-

 بخش توسعه در دار تياولو اتيعمل و اقدامها 3-

 : شامل ياستان سطح – ج

 در استان هر نقش نييتع و استان توسعه در دار تياولو و يمحور يبخشها يحاو ، استانها توسعه هيپا هينظر 5-

 يمل كار ميتقس

 (استان توسعه در عمده مراكز و محورها) استان توسعه ييفضا سازمان 7-

 استان توسعه در دار تياولو اتيعمل و اقدامها 3-

 جهت اساس بر قانون، نيا زدهميس فصل موضوع استان، توسعه يمل يها سند و بخش توسعه يمل يسندها : تبصره

 يامبن ، رانيوز ئتيه بيتصو از پس و ميتنظ كي هر يهايژگيو با متناسب و نيم سرز شيآما يمل سند يهايريگ



 فوق اسناد اساس بر را يسنوات يها بودجه حيلوا است مكلف دولت . رديگيم قرار چهارم برنامه يياجرا اتيعمل ميتنظ

 .دينما ياسالم يشورا مجلس ميتقد و ميتنظ

 تحقق چارچوب در را ژهيو يطرحها اي و استان ، بخش ياصل يهايريگ جهت كه يراهبرد است يسند يمل سند

  رسد يم رانيوز ئتيه اي و ياسالم يشورا مجلس بيتصو به مورد حسب و نييتب توسعه، ساله ستيب انداز چشم

 . رديپذ يم صورت موضوعه نين قوا ريا س و ين سنوا يا ه بودجه مصوبات چارچوب در اسناد نيا يياجرا اتيعمل

 

 رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ، ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون 511 ماده
 

 يمبنا بر چهارم برنامه ياساله در كه يگذارهيسرما و ياهيسرما يهاييادار تملك ياطرحه ييا اجر اتيلعم هيكل

 به قانون نيا يوبرمبنا ليذ اتيباخصوص ژه،يو توسعه يمل اسناد و ياستان توسعه يمل اسناد ،يبخش توسعه يمل اسناد

 :شود يم اجرا و يسازمانده رسد يم رانيوز ئتيه بيتصو

 ، ياساس ومسائل تهايمحدود ، امكانات ، تهايقابل به توجه با كه است يراهبرد يسند ، بخش توسعه يمل سند :الف

 منطقه و ييفضا ياستهايس و يمحور يتهايفعال ،مدت انيم و بلندمدت يفيك و يكم يهدفها ،ياصل يهايريگجهت

 امور توسعه يمل اسناد . دينمايم نييتب را بخش توسعه دار تياولو يتهايفعال و يمحور مهم ياقدامها نيهمچن و يا

 . شوديم هيته ربط يذ يياجرا يها دستگاه و كشور يزيربرنامه و تيريمد سازمان مشترك شنهاديپ به يبخش

 ،استان توسعه يتنگناها و تهايمحدود ، هايقابلت به توجه با كه است يراهبرد يسند ، استان توسعه سند : ب

 و ياجتماع ،يد اقتصا يتهايل فعا و ربناهايزيعيطب منابع ، ين انسا يروين و تيجمع نهيم ز در هايريگ جهت نيترياصل

 و چهارم برنامه كالن يراهبردها چارچوب در را استان توسعه مدت انيم و بلندمدت يفيك و يكم يهدفها و يفرهنگ

  سند

 . دينما يم نييتب يبخش توسعه يمل اسناد و عمران و توسعه يوطرحها نيسرزم شيآما يمل

 يبخشها و مناطق يا بر ريگفرا پوشش با تيل فعا و طرح چند از يامجموعه ،يفرابخش  ژهيو توسعه يمل سند : ج

  يتهاياولو ،يزمانبند .شود يم ميوتنظ افتهي تيموضوع اشتغال و ييفقرزدا ، يع اجتما نيم تأ قلمرو مانند مختلف

اين  در آن يها پروژه و طرحها ياجرا (مختلف ياستانها )يمكان و ( مختلف يبخشها )يموضوع ، ين زما

 . شوديم سندمشخص

  يفرابخش ژهيو و ين استا ،يبخش توسعه اسناد در شده ينيب شيپ يهدفها تحقق جهت در كه ياتيعمل و اقدامها : د

 . رسد يم ياسالم يشورا مجلس بيتصو به و درج كشور كل ساالنه بودجه حهيال در ابندييم اجرا ضرورت

 در توسعه يمل اسناد قالب در را خود ياتيعمل و ياجرا برنامه دنموظف كشور يمل ييا اجر يدستگاهها هيكل : ه

 به رانيوز ئتيه در بيتصو از پس و هيكشورته يزيربرنامه و تيريمد سازمان يهماهنگ با فوق ضوابط چارچوب

 . شود يم ميتنظ فوق اسناد براساس ها دستگاه نيا يسنوات بودجه . درآوردند اجرا مرحله



 در ين استا توسعه اسناد قالب در را خود ياتيعمل و ييااجر برنامه اندموظف ين استا يياجرا يها دستگاه هيكل : و

 و يزيربرنامه يشورا بيتصو از وپس هيته استان يزيربرنامه و تيريمد سازمان يهماهنگ با فوق ضوابط چارچوب

 . شود يم ميتنظ اسناد نيا اساس بر ياستان يهادستگاه يت سنوا بودجه . درآورند اجرا مرحله به استان توسعه

 يباهماهنگ ژهيو و ين استا ، يبخش توسعه اسناد قيتلف به نسبت است مكلف كشور يزيربرنامه و تيريمد سازمان : ز

 . برساند رانيوز ئتيه بيتصو به را موارد و اقدام ربطيذ يياجرا يهادستگاه

 نييتب را ندهي آ سال 72 در استان توسعه يمحور و يكل خطوط كه است يراهبرد يسند ، استانها توسعه يمل اسناد

 سند و بوده استان  در . بود خواهد 5334ساله 1 ي هابرنامه نيتدو و هيته يا بر ي باالدست اسناد از يكي و كند يم

 ياساس مسائل و تنگناها و تهاي محدود ، تهاي قابل ، سندها نيا5424 يسالها يط در استان ياجرائ اتيعمل يراهنما

 توسعه چهارم برنامه در استان يكم هدف يشاخصها و راهبردها اهداف، آن، بر يمبتن و يشناسائ هااستان توسعه

 .است شده استخراج

 سازمان از متشكل يكارشناس يگروهها ليتشك با و 37 سال رماهيت لياوا از تهران استان توسعه يمل سند هيته كار

 مكرر بصورت شده ادي يكارشناس يكارگروهها جهينت و شد آغاز استان ييا اجر يها دستگاه و يزير برنامه و تيريمد

 برنامه يشورا و شهرستانها يزير برنامه يها تهيكم ،استان وتوسعه يزير برنامه ي شورا ي تخصص ي كارگروهها در

 در طرف كي از شده هيته سند ، نديفرآ نيا با همزمان . گرفت قرار ي بررس و بحث مورد استان توسعه و يزير

 به استان يزير برنامه و تيريمد سازمان در يودانشگاه ياجرائ صاحبنظران و كارشناسان از مركبي اتهيكم چارچوب

 و يدانشگاه برجسته صاحبنظران از نفر 12 حدود به نظر اظهار جهت گري د طرف از و شد گذاشته يبررس و بحث

 شورا در 34 سال مهرماه در سند، نيا تينها در .ديگرد ارسال استان قبلي و يلفع يئ اجرا رانيمد از يبرخ و يي اجرا

  بي تصو و يبررس مراحل يط جهت و دييتأ استان توسعه و يزيربرنامه ي

 بيتصو به دولت أتيه 53343431مورخ جلسه در و شد ارسال كشور يز ي ر برنامه و تيري مد سازمان به يئ نها

 . ديرس يينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يتعال باسمه
 

 كشور وزارت – كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان

 

 

( و ماده 27سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره ماده ) 13435334هئيت وزيران در جلسه مورخ 

تصويب  5333 –مصوب  –نون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( قا511)

 نمود:

 و تنگناها نيتر عمده توسعه، يتهايقابل نيتر ياصل شامل (استان 32) كشور ياستانها توسعه يمل اسناد 5-

 يكم هدف يشاخصها و توسعه بلندمدت يراهبردها و بلندمدت يهدفها استان، ياساس مسائل توسعه، يتهايمحدود

 .شوند يم نييتع وستيپ شرح به توسعه چهارم برنامه در

 .باشد يم استان آن ساالنه يهابودجه و مدت انيم يهابرنامه هيته يمبنا استان هر توسعه يمل سند 7-

 اسناد چارچوب در يواستان يمل يياجرا يدستگاهها يهمكار با است موظف كشور يزيربرنامه و تيريمد سازمان 3-

 به و اقدام بخش هر يشاخصها و يكم اهداف شامل ياتيعمل و يياجرا يها برنامه هيته به نسبت يفرابخش و يبخش

 .دينما ابالغ استانها

 عارف محمدرضا

 جمهور سيرئ اول معاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استان توسعه يها تيقابل نيتر ياصل
 

 تهران در يتيريمد و ي،اقتصادييقضا ،ي،ادارياسيس تيمركز -5

 كرج و تهران يشهرها كالن وجود  -7

 در يكشاورز محصوالت يبند هبست و يليتبد بزرگ عيصنا و كشور بزرگ عيصنا انواع سوم كي حدود استقرار -3

 استان

 نيب ييهوا يهوائ ،ينيم ز يارتباط مناسب شبكه وجود و نقل و حمل يالملل نيب يدورهايكر ريمس بر استقرار -4

 عنوان به ينيخم امام يالملل نيب فرودگاه به توجه با HUB هيكل به يلير و يالملل

 جهان و كشور نقاط
 HUB منطقه يپست عنوان به اميپ فرودگاه و كشور يمخابرات يارتباط يها شبكه سوم كي حدود از يبرخوردار -1

 هاتيفعال انواع يبرا يانرژ نيتام توان -6

 مصرف بازار نيبزرگتر و يمل سطح در يتجار تيمركز و يبازرگان گسترده يها ساخت ري ز وجود -2

 استان در كشور يكاال عيتوز و هيته عمده يواحدها استقرار و مختلف داتيتول يبرا كشور

 يفرامل و يمل عملكرد با هيسرما عيسر گردش و يا هيسرما توجه قابل منابع از يبرخوردار -3

 يمال ،يتخصص يعلم ،يامشاوره ،يمهندس ،يفن ) يفرامل و يمل سطوح در برتر خدمات عمده مراكز استقرار -9

 (يدرمان و يبهداشت ،ياعتبار و

 ماهر و متخصص يانسان يروين از يبرخوردار-52

 يعال آموزش و يپژوهش يباال وسطح عمده مراكز استقرار-55

   و نشر ،يجمع يهارسانه و مطبوعات) كشور يهنر و يفرهنگ ،يورزش يتهايفعال از يا عمده بخش تمركز -57

 يالملل نيب يشگاههاينما جشنوارهها، و هاشيهما ،يبدن تيترب و ورزش نما،يس و تئاتر چاپ،

 ياسيس و يمدن يتشكلها و نهادها از يا عمده بخش تمركز  -53

 يوفرهنگ ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد امور در زنان فعال مشاركت و يعموم فرهنگ سطح بودن باال  -54        

 روزكوهيدرف ينيرزميز يآبها منابع از يبرخوردار و كشور غرب و شمال زيآبر يهاحوضه با يهمجوار  -51       

 ماونددو

 يگردشگر ساتيتأس و يتفرجگاه ينواح و يفرهنگ و يمذهب ،يخيتار ،يعيطب يهاجاذبه از يبرخوردار -56

 يكشاورز مستعد ياراض و مناسب مياقل -52

 (ديخورش-و توده ستيز باد، يانرژ) برق نيتأم يبرا ريدپذيتجد و نو يهايانرژ يريكارگ به ييتوانا -53

  به شيگرا ،يورزش يتهايفعال به جامعه مثبت نگرش ورزش، توسعه يبرا يقانون يهانهيزم وجود-59

 ورزش توسعه يردولتيغ داوطلب يها تشكل و يخصوص بخش (NGO) در يرسان خدمات و يگذارهيسرما

 



 استان توسعه يهاتيمحدود و تنگناها نيترعمده

 

 ينيزم ريز و يسطح يها آب منابع تيمحدود 

  موجود يشهرها توسعه يبرا ياراض تيمحدود 

 فعال يگسلها وجود و يزيخ زلزله 

 خاك بيتخر و يشور و يزداريآبخ اتيعمل نبودن يكاف و ياهيگ پوشش ضعف 

 كرج و تهران يشهرها در هوا يوارونگ دهيپد 

 يعموم يدرآمدها به ورزش بخش يمال منابع ديشد يوابستگ 

 

  استان توسعه مسائل نيتر ياصل
 

 مناسب يشهر واحد تيريمد نبود و استان تيريمد در كشور كالن تيريمد دخالت  -5

 و تهران يشهرها كالن در يمل عملكرد با ينظام و يخدمات و يبازرگان ،يادار يها تيفعال ديشد تمركز -7

 كرج

 و يومهارنشدن متمركز ييروستا و يشهر توسعه و تيجمع ديشد تمركز استان، به هيرو يب يمهاجرتها -3

 ينينش هيحاش دهيپد وجود

  ساتيتاس ژهيو به يشهر التيتسه و ساتيتأس و يفرهنگ ،يورزش ،يآموزش سرانه لحاظ به امكانات كمبود -4

 يشهر فاضالب هيتصف و يآورجمع

 هارودخانه ميحر تصرف و باغات و يزراع ياراض يكاربر رييتغ افزون روز گسترش  -1

 ينيزم ريز و يسطح يآبها منابع از نامناسب يبردار بهره -6

 لهايمس و زلزله يگسلها يرو بر يتيجمع مراكز استقرار -2

 تيفعال و تيجمع تجمع مراكز در سوخت رهيذخ يانبارها و آب و يانرژ انتقال خطوط استقرار -3

 تيفعال و تيجمع تجمع مراكز در ينظام يپادگانها و يدفاع عيصنا مهمات، يها زاغه استقرار -9

-طيمح ديشد يآلودگ و استان يشهرها كالن در و هوا خاك، آب، يطيمح ستيز طيشرا بودن يبحران -52

 آن نقاط ريسا در ستيز

 استان يشهر برون و يشهر درون نقل و حمل شبكه كشش عدم  -55

 ياجتماع تيامن نيتأم در يينارسا و كمبود -57

 يدانشگاه النيالتحص فارغ و جوانان يباال يكاريب -53

 هيسرما و كار يروين يور بهره بودن نييپا -54

 يورزش ياستعدادها ييشناسا نظام فقدان -51



 

 

 

 5141 افق در استان انداز چشم

 

 يعال تيريمد نقش يفايا تيبرمحور داريپا توسعههاي و تنگناها و استقرار مركزيت كشور،با توجه به قابليت

 ،يفرامل و يمل سطوح در يپژوهش و يآموزش ،يعلم ،يتخصص امور كشور، يفرامل روابط و يمل توسعه يندهايفرآ

 و كپارچهي تيريمد كي قالب در ICT بر هيتك بامهندسي و صنايع با تكنولوژي برتر  و يفن و يتخصص برتر خدمات

  و اين استان به نماد توسعه يافتگي كشور تبديل خواهد شد. استوار خواهد بود ياستان واحد

 

 آن عام مفهوم در استان اهداف  الف

 بزرگ يشهرها در يشهر واحد تيريمد جاديا -5

 ستيز طيمح يساز سالم  -7

 تهران يشهر مجموعه يكالبد و يتيجمع رشد كنترل و مهار و يفضائ تعادل به يابيدست  -3

 ،يفرهنگ يتهايفعال يسامانده و استان يتيهو يها يژگيو و يفرهنگ يارزشها ،ينيد معرفت ياعتال  -4

 استان درسطح امكانات متعادل عيتوز و يورزش و ياجتماع

 يعيطب و هيپا منابع از مناسب يبردار بهره و اياح حفظ،  -1

 محدود آب منابع از مناسب يبردار بهره و اياح حفظ،  -6

 رمترقبهيغ و يعيطب برابرحوادث در ييروستا و يشهر نقاط تيامن ارتقاء  -2

 يشهر نيب و يشهر يترددها در كيتراف يسامانده  -3

 كاال يبازارها يسامانده  -9

 يصنعت يتهايفعال يسامانده  -52

 يهاكشت توسعه بر ديتأك با ها فرآورده و محصوالت يوربهره شيافزا ،يكشاورز يهاتيفعال يسامانده -55

 عاتيضا كاهش و ياگلخانه و متراكم

 يگردشگر صنعت يسامانده -57

 ديتول عوامل و ياقتصاد يها بخش در آن شيافزا و يور بهره يساز نهينهاد  -53

 ياجتماع يها گروه و افراد يهايتوانمند تيتقو و يروح و يجسم سالمت نيتأم در ورزش نقش ارتقاء  -54

 هزاره توسعه يها هدف به يابيدست (M.D.G) استان در -51

 بزرگ ياقتصاد يهابنگاه اداره و گسترده يهاتيفعال يفايا يبرا يتعاون بخش يتوانمندساز  -56

 استان يريگميتصم و يسازميتصم سطوح در زنان گاهيجا و نقش توسعه -52



 

 آن كشوردر تيمركز استقرار لحاظ به استان بلند مدت  اهداف  ب
 

 گاهيجا با متناسب آن در ياستان تيريمد به يبخش تيهو و تهران شهر يا توسعه تيريمد ساختار در اصالح -5

 ايدن در مشابه يكالنشهرها با سهيدرمقا و آن تيمركز

 و يتخصص يباال حطس يپژوهش و يآموزش يتهايفعال نهيزم در تهران كالنشهر يالملل نيب نقش تيتقو -7

 برتر خدمات

 تهران كالنشهر يهوا يآلودگ بحران با مقابله -3

 با متناسب ان تهر كالنشهر يخروج و يورود يمباد و يشهر يترددها در كيتراف يسامانده -4

 كشور تيمركز گاهيجا

 

 آن عام مفهوم در استان يراهبردها  الف

 تيفعال يواگذار و يشهر خدمات و تيريمد در يمردم يهامشاركت شيافزا يبرا الزم يهانهيزم نمودن فراهم •

 (NGO يشهر واحد تيريمد درقالب ها يتعاون ،يخصوص ،( شوراها ژهيو به) يردولتيغ يعموم يها بخش به ها

 (يردولتيغ يسازمانها

 مهاجرت روند نمودن معكوس يبرا تهران يشهر مجموعه در ژهيو طيشرا جاديا •

 استان ييفضا ساختار يمركز چند يالگو تيتقو •

 يطيمح ستيز ضوابط تيرعا و سالم شهر نيمواز اساس بر يشهر توسعه •

-يهانهيزم تيبرتقو ديتاك با استان ساكنان يبرا يورزش و يفرهنگ ،ياجتماع توسعه جاديا يبرا يبسترساز •

 فراغت اوقات گذران

 يانرژ و آب مصرف و عيتوز يالگو رييتغ و اصالح •

 رمترقبهيغ و يعيطب برابرحوادث در ساخت حال در و موجود يها سازه تيامن نيتأم •

 رمترقبهيغ و يعيطب برابرحوادث در يبازساز و بحران تيريمد و يريشگيپ امر تيتقو •

 و تيجمع تجمع نقاط تيامن ارتقاء جهت در سوخت رهيذخ يانبارها و آب و يانرژ انتقال خطوط يسامانده •

 مربوطه حوادث برابر در تيفعال



 تجمع نقاط تيامن ارتقاء جهت در استان سطح در يتيامن ،يدفاع زاتيتجه و امكانات استقرار يسامانده •

 مربوط حوادث برابر در تيفعال و تيجمع

 يشهر نقاط در ژهيو به نقل و حمل يها شبكه يسازنهيبه و توسعه •

 يامنطقه و يمل عملكرد با ييكاال يهابورس توسعه •

 يصنعت ساختار در اصالح •

 يمرتع و يجنگل ،يزراع ،يباغ ياراض يكاربر رييتغ تيممنوع •

 استان يكشاورز بخش در ديتول يها وهيش اصالح و تيريمد بهبود •

 صادرات يبرا استان مستعد نقاط در گل پرورش صنعت توسعه •

 كشور يگردشگر يقطبها از يكي به استان ليتبد •

 خدمات و كاالها ديتول نمودن ياقتصاد •

 ،شرفتهيپ كيالكترون ( نينو عيصنا) مجاز ندهيرآاليغ و برتر يتكنولوژ با عيصنا توسعه و جاديا از تيحما •

 افزار نرم يمهندس و شرفتهيموادپ ،يديتول يهاستميس ونياتوماس ك،ياپ يوتكنولوژيب ق،يدق ابزار و زاتيتجه

 ديتول عوامل و ياقتصاد يها بخش در يوربهره شيافزا از تيحما و الزم يسازوكارها جاديا •

 استان در ياحرفه و يقهرمان ،يحيتفر ،يهمگان ،يپرورش يهاورزش گسترش •

 ياجتماع و ياقتصاد توسعه مواهب از يهمگان يبهرهمند و يگرسنگ و ديشد فقر يكن شهير •

 زنان يتوانمندساز و يتيجنس يبرابر بهبود و جيترو و ييابتدا آموزش به يهمگان يابيدست •

 دزيا عمده يهايماريب با مبارزه /H.I.V و ايماالر سل، كودكان و مادران ريم و مرگ كاهش •

 يتعاون يها مجتمع و ها شهرك گسترش و جاديا و هاي تعاون توسعه و ليتشك از مؤثر تيحما •

 استان توسعه روند در زنان ياسيس و يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع مشاركت شيافزا يبرا يبسترساز •

 آب مصرف نهيبه تيريدرمد يعموم يآگاه سطح شيافزا و تقاضا و عرضه تيريمد كرديرو كردن نهينهاد •

 آب تيريمد و يبردار بهره در يخصوص بخش و يمردم مشاركت جلب يبرا الزم يها نهيزم جاديا •

 حوادث اثر در يانسان خدمات كاهش و ياجتماع يها مهيب پوشش گسترش •



 

 آن در كشور تيمركز استقرار لحاظ به استان يراهبردها  ب

 

 استان نقاط ريسا با ارتباط در تهران كالنشهر در كپارچهي ياتوسعه تيريمد اعمال •

 دولت يگذاراستيس و يراهبرد يريگميتصم به تهران در مستقر دولت يستاد يدستگاهها نقش نمودن محدود •

 يفرامل و يمل سطح در

 تهران يشهر مجموعه در اطالعات و ارتباطات يتكنولوژ گسترش •

 عملكرد با تهران يشهر مجموعه در برتر خدمات و يتخصص يباال سطح يپژوهش و يآموزش يتهايفعال توسعه •

 يالملل نيب 

 تهران يهوا يهاندهيآال زانيم كاهش •

 تهران يشهر مجموعه در نقل و حمل يها شبكه زيتجه و تيتقو •

 

 


