
بررسی وضعیت تحصیل کردگان ایرانی در چرخه مهاجرت نشست تخصصی  

 پنل اول:  برون کوچی تحصیل کردگان      

 زمان موضوع   عنوان سازمانی سخنران

 9:20-9 افتتاحیه همایش رییس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی دکتر رضا غالمی

نخبگان مهاجرت شناسی آسیب  قائم مقام بنیاد ملی نخبگان دکتر ناصر باقری مقدم  9:20-9:40 

 مدیر رصد خانه مهاجرت ایران دکتر بهرام صلواتی
ارزیابی آسیب شناسانه و انتقادی رویکرد ایران در حوزه حکمرانی و مدیریت مهاجرت عام)مهاجرت توده ای( و 

 خاص )مهاجرت نخبگان(
9:40-10 

 10:20-10 نظام های تامین مالی و حمایت از فعالیت های نخبگانی  عضو شورای عالی انقالب فرهنگی دکتر ایمان افتخاری

 10:40-10:20 آرزومندی، امید اجتماعی و مهاجرت دانشیار دانشگاه تهران دکتر مهرداد عربستانی

 11-10:40 پرسش و پاسخ                                 

 11:20-11 وضعیت و دالیل خروج سرمایه انسانی حوزه پزشکی و سالمت در جهان و ایران   سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانرئیس پژوهشکده آینده پژوهی در  دکتر علی اکبر حقدوست

 11:40-11:20 آسیب شناسی مهاجرت های دانشجویی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان دکتر محمد مسعودی 

 12-11:40 هوش مصنوعی و آینده تحرک مکانی متخصصان علمی استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  دکتر محمد حسینی مقدم

 12:15-12 جمع بندی پنل اول  (استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعیدبیر علمی همایش ) دکتر سعیده سعیدی

 پنل دوم:  دیاسپورای ایرانی و مهاجرت بازگشتی به کشور      

 زمان موضوع   عنوان سازمانی سخنران

 13:50-13:30 بررسی الیحه حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری دکتر فتاح احمدی

 14:10-13:50 پیوند آنها با کشور مبداتعامالت نسلی دیاسپورای ایرانی در فرانسه و  استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر حسین میرزایی

 مهندس صابر میرزایی 
های فناوری و نوآوری ریاست  معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری
 جمهوری

 14:30-14:10 تاثیر نخبه پذیر کردن جامعه در بازگشت مهاجران ایرانی

 14:50-14:30 ایرانی و فقدان بازنمایی دیاسپورا؛ محدودیتها و فرصتهاناهمگونیهای ناهمگرا مهاجرت  استادیار دانشگاه تهران دکتر طاهره خزایی

 15:10-14:50 پرسش و پاسخ                                 

 معاون مرکز تعامالت علم و فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری مهندس  علی حسینی
کشور، مدل چرخش مغزها: معرفی برنامه ارتباط و تعریف همکاری با متخصصان و محققان ایرانی خارج از 

 کانکت
15:10-15:30 

 15:50-15:30 سازی نخبه و آینده رو به رشد کشور بازگشت در جایگاه-تعریف نخبه و نقش جریان دینامیک مهاجرت استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حمیدرضا سلیقه راد

 پروبلماتیک ادغام مجدد مهاجران بازگشته به کشور (موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعیاستادیار دبیر علمی همایش )  دکتر سعیده سعیدی
 بندی پنل دومجمع  

16-15:50 :30 

 مراجعه فرمایید.  b2n.ir/iscsروم به لینک  صفحه اسکای در نشست از طریقحضور برای 


