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گيري هاي آمايش سرزمين  چشم انداز بلندمدت توسعه كشور، ضوابط ملی و جهتسند در راستاي تحقق اهداف 

بستر ”، استان تهران تحقق اهداف توسعه ملينقش و جايگاه منحصر به فرد استان در  ،و باتوجه به ويژگی ها

مدیریت عالي فرآیندهای توسعه ملي و روابط بین المللي كشور، هدایت امور تخصصي علمي و  یساز

تكيه بر "برتر  را به عهده خواهد داشتفعالیتهای اقتصادی دانش بنیان با فناوریهای نوین و  پژوهشي،

هاي استان نخواهد بود. به منظور تقويت  اولويت هاي فوق مانع بهره گيري از ساير توانمندي ها و ظرفيت

كاهش تمركز و تراكم فعاليت و جمعيت در مجموعه شهري تهران، ساختار  ،عملكرد بين المللی استان تهران

  فعاليتهاي اقتصادي در راستاي افزايش سهم فعاليت هاي دانش بنيان و مرتبط با عملكرد فوق تغيير می يابد.

 های توسعه بلند مدت استان تهران به شرح زیر مي باشد:بنابراین اصلي ترین راهبرد

 مراكز تجهيز و قويتو ت )كارشناسی و پايين تر(عالی آموزش پايين سطوح كمی توسعهجلوگيري از  -1

 مرزهاي به دستيابی و تهران استان از زدايی تمركز منظور به ،باالتر سطوح در استان تحقيقاتی و آموزشی

 نياز مورد انسانی نيروي تيترب و یالملل نيب و یمل علمی هاي همكاري توسعه فناوري، و دانش جديد

 .كشور تيريمد

 سازماندهی و مدرن یاطالعات و یارتباط الزم هاي ساخت زير توسعه طريق از انيبن دانش هاي فعاليت رشد -2

 برتر و نوين هاي فناوري برگسترش تأكيد با آوري فن و پژوهشی علمی، هاي پارك و مراكز از اي مجموعه

 .سازگار با محيط زيست

 فراهم و یانسان هيسرما ارتقاء ،محور یدانائ توسعه يراستا در استان مناطق كليه نقش تيتقو و توسعه -3

 انيجر جاديا و ارتباطات و اطالعات انيجر )ترويج(توسعهاز طريق  ينهاد و ياقتصاد ،یزشيانگ نظام نمودن

 .ينوآور و یدانائ

 استانداردهاي با متناسب توليد پشتيبان و حقوقی تجاري، مالی، هاي زمينه در خدمات سطح كيفی ارتقاء -4

 .استان یالملل نيب نقش ارتقاء و تقويت جهت در( قبل راهبرد تداوم در) جهانی

 یالملل نيب یفرهنگ تعامالت و تبادالت گسترش و توسعه استان از طريق یالملل نيب روابط بهبود و تيتقو -5

 راثيم اءياح و حفظ ملل، و اقوام رشيپذ فرهنگ جاديا ت،يامن ارتقا اسالمی، -ايرانی  هويت بر تأكيد با

 . ازين مورد ساختهايريز توسعه و یعيطب و یخيتار ،يهنر ،یفرهنگ

-هاي نوين و برتر، سازگار با محيطگيري از فناوريهاي صنعتی و كشاورزي با بهرهوري فعاليتافزايش بهره -6

 .وري كمهاي آالينده و با بهرهتأكيد بر كاهش فعاليتزيست و با 



تعادل بخشی منابع آب زير زمينی دشتهاي  قيطر از آب محدود منابع از بهينه برداري بهره و حفاظت -7

 .آب مصرف الگوي تغيير و متعارف غير هاي آب از استفادهاستان ، 

شيوه ارتقاء سهم بخش كشاورزي در امنيت غذايی از طريق افزايش بهره وري استفاده از نهاده هاي توليد،  -8

و تاكيد بر  سموم از استفاده كاهش هاي نوين آبياري، اقتصادي كردن توليد، حفظ و پايداري منابع پايه،

 كاربري اراضی كشاورزي.جلوگيري از تغيير 

و جلوگيري از توسعه سكونتگاه هاي ( دولت هيأت مصوبه اساس بر)تهران شهري مجموعه يكپارچه مديريت -9

 اسكان و ینينش هيحاش دهيپد زيست، محيطمنابع طبيعی و  اراضی، كاربريحفظ  به جدي توجه باشهري 

 . شهري مجموعه نياز مورد خدمات تأمين و داتيتهد و ها آلودگی مهار اولويت با ،یرسم ريغ

ی و تصويب اراتياخت فويضت عضويت در هيأت دولت و قيطر از استان در كشور ارتقاء جايگاه مديريت  -11

  .ها تيلؤمس و وظائفاهداف، راهبردها،  با متناسباجرايی 

 مردم يها سازمان و مردمی هاي مشاركت مردم، نقش شيافزا يبرا الزم ينهادها و ها زمينه ايجاد  -11

 .استان يسكونتگاهها مديريت در( سمن)نهاد

 يداريپا سطح ارتقاء و حفاظت يراستا در یمشاركت كرديرو بر یمبتن یبوم ستيز جامع تيريمد اعمال  -12

 .استان ستيز طيمح منابع طبيعی و

پدافند غير عامل در توسعه، مكانيابی و برنامه  ی وارتقاء امنيت از طريق بكارگيري معيارها و ضوابط دفاع  -13

  .ريزي مراكز سكونت و فعاليت

 بیست سالهدر افق  چشم انداز استان

  :تحقق راهبردهاي فوقدر صورت و براي استان با توجه به نقش و مأموريتهاي تعيين شده 

، با عملكرد فعال در عرصه تعامالت ملی و دانايی محور داراي ويژگی يک جامعه مورد نظر استان تهران در افق"

لی بين الملروابط هدايت مديريت عالی فرآيندهاي توسعه ملی و  بسترهاي مطلوب و زمينه سازلی، داراي بين المل

مورد  برخوردار از زيرساختهاي ،كشور هدايت امور تخصصی علمی و پژوهشیبهره مند از شرايط الزم براي كشور، 

جمعيت و فعاليت داراي ، خدمات نوين و برتر شدت فناوري باال،صنايع با  براي رشد فعاليتهاي دانش بنيان،نياز 

مديريت يكپارچه در مجموعه شهري  برخوردار از ،در كل استانو سازگار با ظرفيت اكولوژيک توزيع متعادل با 

سياسی و اداري در ، تمركز . در اين افقزيست مطلوب خواهد بود حيط، بهره مند از رفاه اجتماعی و متهران

 ".كاهش يافته است ركل كشو استان نسبت بهجمعيت و فعاليت  و سهمتهران 

 


