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ثبت نظرات ، پيشنهادات و انتقادات 

ثبت نام در نشستهاي تخصصي همايش 

اخبار و اطالعیه ها

 معرفی

همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از كشور با حضور 2000 نخبه و متخصص ایرانی در حوزه های مختلف علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری،
600 فرهیخته از اروپا و 600 متخصص از سایر كشورهای 800 نخبه از كشور آمریكا،  اقتصادی و بازرگانی از كشورهای مختلف دنیا متشكل از 
دنیا در راستای تسهیل ارتباط ایرانیان مقیم خارج از كشور با ایران عزیز و آشنایی این عزیزان با امكانات و ظرفیتهای مراكز علمی، پژوهشی،
صنعتی، فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور نیز با برنامه¬ریزی و بكارگیری كلیه امكانات و ظرفیتها،

نهایت اهتمام را در جهت اجنام هر چه مؤثرتر این وظیفه بكار گرفته است.

 

محل برگزاری همایش: سالن اجالس سران
1389 11 و 12 مردادماه  زمان برگزاری همایش: 

 دريافت کارت شرکت در همايش و اسکان در هتل :

دفتر تشریفات شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور در استقالل – تهران

11 مرداد ماه 1389 (Jul.-2 Aug. 2010 30) منایندگان تشریفات شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور در هتل استقالل از تاریخ 8 الی 
مسقر خواهند بود كه میهمانان گرامی الزم است به ایشان مراجعه منایند و مراحل زیر را تا اسكان در هتل به اجنام رسانند:

• با معرّفی خود و ارائه مدارک شناسایی، كارت شركت در دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور را دریافت منایند.
• با راهنمایی مسئولین تشریفات ضمن دریافت معرفی نامه به هتل در نظر گرفته شده اعزام گردند.

http://registration.iranianshouse.ir/RegisterCong/comments.aspx
http://registration.iranianshouse.ir/RegisterCong/planList.aspx
http://Congress.iranianshouse.ir/news.aspx
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502 و 503  • آدرس: تهران – تقاطع بزرگراه دكتر چمران و خیابان ولیعصر – هتل استقالل – اتاق 
• زمان مراجعه: از تاریخ 8 الی صبح 11 مرداد ماه 1389 (Jul.-2 Aug. 2010 30) به صورت شبانه روزی (24 ساعته)

میهمانان عزیز، درصورت عدم امكان مراجعه به دفتر تشریفات فوق، می توانند در محل همایش (سالن اجالس سران) نسبت به دریافت كارت
شركت در همایش و معرفی نامه هتل اقدام منایند.

 برنامه ها

برنامه كلّی همایش:

10 مرداد : اسكان میهمانان در هتل
9 11 مرداد : افتتاحیه مراسم توسط ریاست محترم جمهور در ساعت 

11 مرداد : افتتاحیه منایشگاه علم، فنّاوری، فرهنگ و اقتصاد ایران توسط ریاست محترم جمهور در ساعت 12:30
21 11مرداد : ضیافت شام با حضور ریاست محترم جمهور از ساعت 

17 9 الی  12 مرداد : ارائه نشست های تخصصی از ساعت 
19 9 الی  12 مرداد: نشست خصوصی و مالقات با اعضای هیأت دولت از ساعت 

12 مرداد : اختتامیه همایش با حضور جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور از ساعت19
12 مرداد : ضیافت شام با حضور جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

فرهنگی، صنعتی و استانداری های سراسر كشور شركت منایند: عالقه مندان می توانند در برنامه های زیر به میزبانی دانشگاهها، مراكز علمی، پژوهشی، 

13 و 14 مرداد : برگزاری نشست های تخصصی در دانشگاهها، مراكز علمی، پژوهشی، فرهنگی و صنعتی
18 14 مرداد : اختتامیه منایشگاه علم، فنّاوری، فرهنگ و اقتصاد ایران با حضور معاون اوّل محترم ریاست جمهور از ساعت 

14 مرداد : ضیافت شام با حضور معاون اوّل محترم ریاست جمهور
17 مرداد : بازدید از اماكن زیارتی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری استان¬های سراسر كشور و بازدید از دانشگاهها، مراكز 15 لغایت 

علمی، پژوهشی، فرهنگی و صنعتی استان¬های سراسر كشور

دانلود فایل مشروح برنامه دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور 

نشست های تخصصی 

جهت تسهیل ارتباط ایرانیان مقیم خارج از كشور با داخل كشور و همچنین ارتقاء سطح فعّالیتهای بین املللی، در حوزه های تخصصی زیر
نشستهایی در نظر گرفته شده است: 

فنی و مهندسی  .1
علوم پایه  .2

علوم پزشكی  .3
علوم انسانی و مدیریت  .4

دین و اندیشه  .5
فرهنگ و هنر  .6

اقتصاد و بازرگانی  .7

این نشست ها با حضور نخبگان و اساتید ایرانی داخل و خارج از كشور و همچنین منایندگان سازمانهای مرتبط با هر حوزه برگزار می
گردد. تا در خصوص روند تسهیل همكاری های ایرانیان مقیم خارج از كشور با در حوزه های علمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی تصمیم

گیری شود و برای نشست های تخصصی آینده برنامه ریزی شود. 

ليست نشستهاي تخصصي

 

مالقاتهاي حضوري
- مالقات حضوری با جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

- مالقات حضوری با دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور
- مالقات حضوری با اعضای هیأت دولت 

- مالقات حضوری با وكال و مشاوران

منایشگاه علم، فنّاوری، فرهنگ و اقتصاد ایران 

جهت ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب به منظور توسعه ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی ایرانیان مقیم خارج از كشور با داخل،
برگزاری منایشگاهی همزمان با این همایش كه در آن دستاوردها و ظرفیتهای علمی، فنّاوری، فرهنگی و اقتصادی داخل كشور و همچنین
ظرفیتهای علمی و اقتصادی ایرانیان خارج از كشور به منایش درآید، می تواند آغازی باشد بر همكاری های چندجانبه میان داخل و خارج از

كشور كه امید است با عنایت الهی و همّت و كار مضاعف، این منایشگاه، فرآیند مذكور را به نحواحسن تسهیل مناید. 
در این منایشگاه به صورت رایگان غرفه در اختیار متقاضیان جهت ارائه دستاوردها و امكانات قرار می گیرد. هموطنان عزیز داخل و خارج
از كشور، سازمانها و شركتهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از كشور می توانند نسبت به ارائه دستاوردها و ظرفیتهای خود در این

منایشگاه اقدام منایند. 
جهت اطّالعات بیشتر در خصوص منایشگاه به آدرس زیر مراجعه منایید: 

منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد ایران 

محل برگزاری منایشگاه: جنب سالن اجالس سران 

http://Congress.iranianshouse.ir/files/schedule.pdf
http://registration.iranianshouse.ir/registerCong/planlist.aspx
http://exhibition.iranianshouse.ir/
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برنامه كلّی منایشگاه علم، فنّاوری، فرهنگ و اقتصاد ایران: 

11 و 12 مرداد : مخصوص بازدید میهمانان همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور
13 و 14 مرداد : بازدید عمومی هموطنان عزیز

دانلود فایل مشروح برنامه دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور 

11 مردادماه – سالن اجالس سران
 

زمانساعتعنوان برنامه

8:45 –استقرار میهمانان در سالن اجالس سران / مناهنگ
8:00

45 دقیقه

افتتاحیه همایش با قرائت آیاتی از قرآن مجید و نواخته شدن سرود جمهوری
اسالمی ایران

– 9:00
15 دقیقه8:45

9:10 –اعالم برنامه – مجری
9:00

10 دقیقه

9:15 –گزارش تصویری روند شكل گیری همایش
9:10

5 دقیقه

سخنان دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

جناب آقای دكتر محمدشریف ملک زاده
– 9:45
30 دقیقه9:15

10:10 –موسیقی
9:45

25 دقیقه

10:25 –سخنان میهمان ویژه: جناب آقای جرج گالووی - مدافع صلح
10:10

15 دقیقه

معرّفی جناب آقای ریچارد فِرای

جناب آقای دكتر فرّخ سعیدی
– 10:32
7 دقیقه10:25

10:40 –سخنان میهمان ویژه: جناب آقای ریچارد فِرای - ایرانشناس
10:32

8 دقیقه

اعالم برنامه- منایشگاه، نشست های تخصصی و بازدیدها

دبیر علمی همایش و رئیس كمیته منایشگاه – جناب آقای دكتر علیرضا توكّلی
طرقی

– 10:50
10:40

10 دقیقه

سخنان جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از
كشور

جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشائی
 

– 11:20
30 دقیقه10:50

سخنان ریاست محترم جمهور

جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
– 11:50
30 دقیقه11:20

افتتاحیه های رسمی توسّط ریاست محترم جمهور:

ü      افتتاح صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان خارج از
كشور

ü      افتتاح مركز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج
از كشور 2777

ü      افتتاح شبكه مجازی متخصصان ایرانی خارج از كشور

ü      افتتاح بانک اطالعاتی ایرانیان خارج از كشور

– 12:10
20 دقیقه11:50

http://Congress.iranianshouse.ir/files/schedule.pdf
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ü      رومنایی از متبر یادبود همایش

افتتاحیه منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد ایران توسّط ریاست محترم
جمهور

– 13:30
80 دقیقه12:10

15:00 –مناز، ضیافت نهار و استراحت
13:30

90 دقیقه

15:30 –استقرار میهمانان در سالن اجالس سران / مناهنگ
15:00

30 دقیقه

15:40 –اعالم برنامه – مجری
15:30

10 دقیقه

15:50 –سخنان میهمان ویژه: جناب آقای فیلیپ ویلیتو – دفاع از ایران
15:40

10 دقیقه

16:05 –شاهنامه خوانی
15:50

15 دقیقه

وزیر محترم امورخارجه

جناب آقای دكتر منوچهر متكی
– 16:25
20 دقیقه16:05

ایران در قرن بیست و یكم میالدی

سخنان آقای دكتر رضا منصوری
– 16:40
15 دقیقه16:25

1 16:55 –سخنرانی ویژه توسّط یكی از ایرانیان مقیم خارج از كشور 
16:40

15 دقیقه

گزارش روند حتوّالت و عملكرد اجنمن های علمی به منایندگی از 260 اجنمن
علمی

رئیس اجنمن حمل و نقل و ریلی، رئیس كمسیون اجنمن های علمی وزارت علوم

– 17:05
16:55

10 دقیقه

17:35 –پذیرایی
17:05

30 دقیقه

18:10 –موسیقی سنّتی
17:35

35 دقیقه

2 18:25 –سخنرانی ویژه توسّط یكی از ایرانیان مقیم خارج از كشور 
18:10

15 دقیقه

3 18:40 –سخنرانی ویژه توسّط یكی از ایرانیان مقیم خارج از كشور 
18:25

15 دقیقه

18:45 –مناهنگ اقتدار و پیشرفت
18:40

5 دقیقه

21:00 –بازدید از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد ایران
18:45

2 ساعت و

15 دقیقه

22:30 –مناز و ضیافت شام با حضور ریاست محترم جمهور
21:00

90 دقیقه

ü      مالقات حضوری با ریاست محترم جمهور

ü      مالقات حضوری با جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور
ایرانیان خارج از كشور

ü      مالقات حضوری با دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از
كشور

– 24:00
90 دقیقه22:30

12 مردادماه – سالن اجالس سران
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زمانساعتعنوان برنامه

9:00 –استقرار میهمانان در محل نشست های تخصصی
8:30

30 دقیقه

ü      نشست تخصصی

ü      مالقات حضوری

بازدید از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و       ü
اقتصاد ایران

– 10:30
90 دقیقه9:00

11:00 –پذیرایی و استراحت
10:30

30 دقیقه

ü      نشست تخصصی

ü      مالقات حضوری

بازدید از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و       ü
اقتصاد ایران

– 12:30
90 دقیقه11:00

15:00 –مناز، ضیافت نهار و استراحت
12:30

2 ساعت و

30 دقیقه

ü      نشست تخصصی

ü      مالقات حضوری

بازدید از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و       ü
اقتصاد ایران

– 16:30
90 دقیقه15:00

17:00 –پذیرایی و استراحت
16:30

30 دقیقه

ü      نشست تخصصی

ü      مالقات حضوری

بازدید از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و       ü
اقتصاد ایران

– 18:30
90 دقیقه17:00

18:50 –آغاز اختتامیه همایش با اجرای موسیقی سنّتی (سالن اصلی)
18:30

20 دقیقه

19:40 –گزارش نشست های تخصصی توسّط رئیس كارگروه ها
18:50

50 دقیقه

سخنان جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از
كشور

جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشائی

– 20:40
60 دقیقه19:40

21:00 –مناز و استراحت
20:40

20 دقیقه

مناز و ضیافت شام با حضور جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی
امور ایرانیان خارج از كشور

– 22:30
90 دقیقه21:00

      مالقات حضوری با جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور

ایرانیان خارج از كشور

ü      مالقات حضوری با دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از
كشور

– 24:00
90 دقیقه22:30
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شرح برنامه های روز سه شنبه 12 مردادماه

مالقات های حضوری
ü      مالقات حضوری با جانشین محترم ریاست جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

ü      مالقات حضوری با دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور

ü      مالقات حضوری با وكال و مشاوران

 

 

 

 

 

 

كارگروه علوم و فنّاوری های نوین – سه شنبه (12/5/89)
دبیر كارگروه: جناب آقای دكتر ساالر آملی

زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 5

سالن
فرزانگان

طبقه2

17) مدل جتاری
سازی فناوری و

نوآوری

معاون محترم علمی و
فنّاوری ریاست جمهور

سركار خامن دكتر
سلطان خواه

جناب آقای دكتر ساالر
آملی، جناب آقای
مهندس صفاری نیا

18) مدل توسعه
علوم و فناوری در

كشور

جناب آقای دكتر حامت،
جناب آقای دكتر توكّلی
طرقی، جناب آقای
مهندس قاسمی

19) فعّالیت های
ستاد نانو با تكیه بر

جتاری سازی

جناب آقای دكتر
سركار، جناب آقای
مهندس امیری نیا،
جناب آقای دكتر

موالنژاد

20) مالكیت فكری و
جتاری سازی فناوری

جناب آقای دكتر
بختیاری، جناب آقای
مهندس باقری، جناب
آقای دكتر میرحسینی

 

نشست های تخصصی كارگروه علمی و آموزشی–
سه شنبه (12/5/89)

دبیر كارگروه: جناب آقای دكتر قربانی
زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

2) تبادالت استاد و 
دانشجو
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سالن 1
سالن اصلی

طبقه1

وزیر محترم علوم،
حتقیقات و فنّاوری

جناب آقای دكتر
دانشجو

جناب آقای دكترقربانی،
جناب آقای دكترمالباشی

سالن 4
سالن عدالت

طبقه2
 

13) پارک های علم
و فناوری

جناب آقای دكتر
محمود شیخ زین الدین

جناب آقای دكتر طالبی

15) شبكه علمی
متخصصان ایرانی
خارج از كشور
دبیركل محترم امور

ایرانیان خارج از كشور،
جناب آقای دكتر ملک

زاده
جناب آقای دكترقربانی، جناب
آقای دكترنادری منش، جناب
آقای دكتر علیرضا توكّلی

طرقی

16) اجنمن های
علمی

جناب آقای دكتر
براری

جناب آقای دكتر سیّد
ابوالفضل بهره بردار

36) شورای عالی
انقالب فرهنگی،

حتوالت علمی كشور و
جذب اعضای هیئت
علمی در مراكز
آموزش عالی

دبير محترم شوراي
انقالب فرهنگي، عالي 
- جناب آقای دكتر

مخبر دزفولی
جناب آقای دكتر كی نژاد،
جناب آقای دكتر محمّدی

نشست های تخصصی گروه پزشكی– سه شنبه
(12/5/89)

مدیر نشست ها: جناب آقای دكتر نیكنام
زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:30

– 18:30
17:00

سالن 1

سالن اصلی

طبقه1

1) علوم پزشكی

وزیر محترم بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی

سركارخامن دكتر
وحیددستجردی

 

سالن 2

سالن
ضیافت
گلستان

طبقه1

6) نظام سالمت و 
بهداشت، دستاوردها و

چالشهای فرارو

جناب آقای دكتر
مرندی

جناب آقای دكتر ملک
افضلی

7) همكاری های
علمی آموزشی در
بخش سالمت

جناب آقای دكتر
محمدحسین نیكنام

8) آشنایی با
فرصتها و امكانات

موجود جهت سرمایه
گذاری در حوزه های
جتهیزات پزشكی و

دارو

جناب آقای دكتر
متولیان

سالن 4

14) سخنرانی ویژه: 
وضعیّت كنونی پیوند

اعضا در ایران
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سالن عدالت

طبقه2

جناب آقای دكتر فرخ
سعیدی، جناب آقای

دكتر علی ملک حسینی،
جناب آقای دكتر سیم

فروش

نشست های تخصصی كارگروه فرهنگی و رسانه
ای– سه شنبه (12/5/89)

دبیر كارگروه: جناب آقای دكتر سجّادی - دبیر اجرایی: جناب
آقای كیانی

زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 8

سالن
كنفرانس

طبقه3

29) اقتدار فرهنگی
و معنوی، ایجاد و

توسعه شبكه آموزش
زبان فارسی برای
نسل های سوم و

چهارم

جناب آقای دكتر مهدی
مصطفوی، رئیس
سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی

جناب آقای دكتر
سلیمانی، رئیس

گسترش زبان فارسی

جناب آقای پاک آئین،
معاون فرهنگی

30) زبان و ادبیّات
فارسی، ادباء،
هنرمندان و

فرهیختگان ایرانی

جناب آقای دكتر علی
معلّم دامغانی، رئیس
فرهنگستان هنر

جناب آقای دكتر
سعیدی كیاسری، معاون
امور هنری فرهنگستان

هنر

31) تعامل ایرانیان
در سازمانهای

تخصصی بین املللی
گردشگری و صنایع

دستی

سركارخامن تهمینه
دانیالی، معاون صنایع
دستی سازمان میراث
فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری

جناب آقای شهباز
یزدانی، قائم مقام

رئیس سازمان در امور
بین امللل

32) نشست با
حضور مسئولین صدا
و سیما، هنرمندان و
فرهیختگان ایرانی

جناب آقای مهندس
ضرغامی، رئیس رسانه

ملّی

جناب آقای رجبی
معمار، مدیرعامل شبكه

جهانی جام جم

 

نشست های تخصصی كارگروه قضایی و حقوقی–
سه شنبه (12/5/89)

دبیر كارگروه: جناب آقای ساداتی
زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 7

J سالن

طبقه 1

25) حقوق
شهروندی، حقوق
كودک و خانواده-

وكالت

وزیر محترم دادگستری،
جناب آقای سیّدمرتضی

بختیاری

26) فرآیند دادرسی
در مراجع قضائی

27) تابعیت و احوال
شخصیه و صیانت از
حقوق ایرانیان خارج از

كشور

28) حقوق مالكیت
معنوی و فرآیند ثبت

شركتها

جناب آقای ساداتی،
سركارخامن ولویون،
جناب آقای سلیمانی،
جناب آقای جندقی،
جناب آقای مؤمنی،

جناب آقای دكتر زندی،
جناب آقای سروش،
جناب آقای ابراهیم
خانی، جناب آقای
رجبی، جناب آقای

جناب آقای دكتر ره
پیک، جناب آقای دكتر
جعفرزاده، جناب آقای
میركوئی، جناب آقای

رحیمی اصفهانی، جناب

جناب آقای دكتر
میرحسینی، جناب آقای
محمدرضا علیزاده،
جناب آقای كیانی،

جناب آقای دكتر ساالر
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مظفر احمدی، جنابجناب آقای الوندی
آقای لطفی، جناب
آقای كامكار، جناب

آقای پیرزاده

آقای سمسارزاده، جناب
آقای میرفخّار، جناب

آقای افشار، جناب آقای
عبودی، جناب آقای

سیامک كرم زاده، جناب
آقای ضمیری، جناب

آقای بیضائی

آملی، جناب آقای طارم
سری، جناب آقای
حجت خادمی

نشست های تخصصی كارگروه كنسولی– سه شنبه
(12/5/89)

دبیر كارگروه: جناب آقای شاكری
زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 2

سالن ضیافت
گلستان

طبقه1

5) ساماندهی
تشكلهای ایرانیان

جناب آقای قشقاوی،
جناب آقای حمیصی،
جناب آقای شریفی

سالن 3

سالن غدیر

طبقه2

11) بررسی مدارس  
خارج از كشور

جناب آقای فرحی،
جناب آقای ظهوری

12) كنسولی

جناب آقای میرفخار،
سردار حسین آبادی

سالن 9

سالن
سروناز1

طبقه اوّل

34) زنان فرهیخته و
خانواده

سركارخامن دكتر
نظری- رئیس محترم
مركز مشاركت زنان،
سركارخامن نیوشک

 
نشست های تخصصی كارگروه اقتصادی و

(بازرگانی– سه شنبه (12/5/89

دبیر كارگروه: جناب آقای دكتر علیشری
زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 6

سالن خلیج
فارس

طبقه2

21) سرمایه گذاری

جناب آقاي دكتر
عليشيري معاون محترم

وزير و رئيس كل
سازمان سرمايه گذاري
و كمك هاي اقتصادي

و فني ايران

22) بورس،
فرابورس و بازار

سرمایه

جناب آقاي دكتر صالح
آبادي، رئيس محترم

سازمان بورس و اوراق
بهادار

23) خصوصی
سازی

جناب آقاي دكتر كرد
زنگنه، معاون محترم
وزير و مدير عامل
سازمان خصوصي

سازي

24) جتارت، بانک و
بیمه

جناب آقاي مهندس
بابك افقهي، معاون
محترم وزير و رئيس
سازمان توسعه جتارت

ايران
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نشست های تخصصی تشكّل های اجتماعی – سه
شنبه (12/5/89)

زمان

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:30

– 18:30
17:00

سالن 3

سالن غدیر

طبقه2

 

9) منازعات ایران و
غرب

جناب آقای رستم
پورزال

10) منازعات ایران
و غرب و راهكارهای

دفاع از ایران

سركارخامن شیرین
شفائی

سالن 9

سالن
سروناز1

طبقه اوّل

33) دستاوردهای
زنان با رویكرد بین

املللی

سركارخامن دكتر
مجتهدزاده، مركز امور
زنان و خانواده ریاست

جمهوری

سركارخامن دكتر
كربالئی

35) زنان دانشمند
مسلمان

سركارخامن دكتر
ماهروزاده

 

 

نشست های تخصصی گروه دین و اندیشه– سه
شنبه (12/5/89)

زمان

مكان<
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

سالن 1

سالن اصلی

طبقه1

3) دین و اندیشه  

 

 

 

نشست های تخصصی نهادها– سه شنبه (12/5/89)
زمان  

مكان
9:00 – 10:3011:00 – 12:3015:00 – 16:3017:00 – 18:30

40) گذرنامه39) وظیفه عمومی38) فعّالیتهای بین37) نیكوكاری و
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سالن 10

سالن
سروناز2

طبقه اوّل

مشاركت بین املللی

جناب آقای دكتر
انواری، سرپرست
كمیته امداد امام

خمینی (ره)

جناب آقای محمدی
فرد، معاون بین امللل

جناب آقای فراهانی،
مدیر تعامل با ایرانیان

املللی هالل احمر

ریاست محترم هالل
احمر جمهوری اسالمی

سازمان وظیفه عمومی
ناجا

جناب آقای سردار
صدر السادات

پلیس گذرنامه ناجا

 

 

13 مرداد ماه برنامه هاي روز چهارشنبه 

زمانساعتمكانعنوان برنامه

نقش ایرانیان مقیم خارج از كشور در پیشبرد علم در ایران

جناب آقای دكتر رضا ملک زاده
سالن اجالس

سران
– 11:00

9:00
120 دقیقه

نشست های تخصصی با موضوع همكاری های صنعتی با
سازمان گسترش

سازمان گسترش
و نوسازی صنایع

ایران
– 12:00

3 ساعت9:00

12:00 –انستیتو پاستوربازدید از انستیتو پاستور
9:00

3 ساعت

11:00 –مركز قلب تهرانبازدید از مركز قلب تهران
9:00

2 ساعت

11:30 –مركز رویانبازدید از مركز حتقیقات رویان
9:00

2 ساعت و
30 دقیقه

سازمان انتقالبازدید از سازمان انتقال خون
خون

– 12:00
3 ساعت9:00

بازدید از مركز حتقیقات سلولی و مولكولی / مركز حتقیقات
نانو تكنولوژی

مركز حتقیقات
سلولی و مولكولی
و مركز حتقیقات
نانو تكنولوژی

– 17:00
14:30

2 ساعت و
30 دقیقه

نشست صمیمی با حضور پزشكان برجسته داخل و خارج از
كشور به همراه ضیافت شام

وزیر محترمه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سركارخامن
دكتر وحیددستجردی

متعاقباً اعالم
میگردد

– 22:00
18:00

4 ساعت

بازدید عمومی از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد
ایران

جنب سالن
اجالس سران

– 18:00
10 ساعت8:00

نشست تخصصی و سرمایه گذاری نفت
سالن اجتماعات
ساختمان مركزی

شركت ملّی
صنایع پتروشیمی

– 13:00
3 ساعت10:00

برنامه هاي روز پنج شنبه 14 مرداد ماه
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زمانساعتمكانعنوان برنامه

16:00 –دانشگاه تهرانبازدید و برگزاری نشستهای تخصصی در دانشگاه تهران
9:00

7 ساعت

بازدید و برگزاری نشستهای تخصصی در دانشگاه صنعتی
شریف

دانشگاه صنعتی
شریف

– 16:00
7 ساعت9:00

بازدید و برگزاری نشستهای تخصصی در پارک علم و فناوری
پردیس

پارک علم و
فناوری پردیس

– 13:00
4 ساعت9:00

مترو و موزه حمل وبازدید از مترو تهران و موزه حمل و نقل
نقل

– 13:00
9:00

4 ساعت

بازدید تخصصی و سرمایه گذاری حوزه نفت
منطقه ویژه اقتصادی

انرژی پارس
(عسلویه)

– 18:00
8:00

10 ساعت

بازدید عمومی از منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد
ایران

جنب سالن اجالس
سران

– 18:00
10 ساعت8:00

اختتامیه منایشگاه علم، فناوری، فرهنگ و اقتصاد ایران و اهداء
جوائز به طرح های برتر با حضور

معاون اوّل محترم ریاست جمهور جناب آقای رحیمی و دبیركل
محترم شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور جناب آقای

دكتر ملک زاده و جمعی از وزرا

– 20:30
18:00

2 ساعت و

30 دقیقه

مناز و ضیافت شام با حضور معاون اوّل محترم ریاست جمهور
جناب آقای رحیمی و دبیركل محترم شورای عالی امور ایرانیان
خارج از كشور جناب آقای دكتر ملک زاده و جمعی از وزرا

متعاقباً اعالم
میگردد

– 22:00
90 دقیقه20:30

15 الي 17 مرداد ماه

سفر به استان ها 

پس از برگزاری همایش، طبق برنامه ریزی استانداری های سراسر كشور، میهمانان همایش به میزبانی استانداری ها به استان مورد عالقه
خود سفر می منایند. در این سفرها، تورهای بازدید از اماكن زیارتی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری و همچنین دانشگاهها، مراكز علمی،

پژوهشی، فرهنگی و صنعتی استان موردنظر درنظر گرفته شده است.

 

 امکانات ويژه برای ميهمانان اين همايش

شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور هزینه سفر و اقامت نخبگان عزیزی كه به این همایش دعوت می شوند را به شرح و شرایط ذیل به طور كامل
متقبل می شود: به طور كامل متقبل می شود:

هزینه بلیت : 

الزم است بلیت تهیه شده پرواز مستقیم (بدون توقف بیش از یک روز) از شهر محل اقامت به تهران باشد.  .1

12 مردادماه 1389 (Aug. 2010 2) و زمان خروج از تهران حتماً بعد از  11 مردادماه  زمان حضور در تهران حتماً قبل از   .2
1389 (Aug. 2010 3) باشد.

با توجّه به تعداد باالی میهمانان، حتی االمكان بلیت توسط میهمانان همایش تهیه شود. در صورتیكه در تهیه بلیت مشكلی وجود دارد  .3
به صفحه راهنمای تهیه بلیت مراجعه منایید.

جهت پرداخت هزینه بلیت رفت و برگشت توسط شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور، الزم است شخص دعوت شده در طول  .4
برگزاری همایش مدارک زیر را به مسئولین مربوطه ارائه مناید:

دعوت نامه
الشه بلیت یا پرینت بلیت الكترونیكی

كارت پرواز

http://Congress.iranianshouse.ir/files/names.pdf
http://Congress.iranianshouse.ir/ticketFA.aspx
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الزم به ذكر است تنها هزینه بلیتهای سطح اقتصادی (Economy) پرداخت خواهد شد.  .5

هزینه اقامت: 

12 در صورت درخواست میهمان دعوت شده، شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور، محل اقامت در هتلهای تهران از تاریخ 10 الی 
1389 (Aug. 2010 3-1) به مدّت 3 شب و به صورت رایگان در نظر خواهد گرفت. مردادماه 

هزینه بازدیدها، تورهای علمی و پذیرایی 

كلیه هزینه های رفت و آمد جهت بازدیدها، تورهای علمی، پژوهشی و صنعتی و پذیرایی بر عهده شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور
خواهد بود.

 دريافت کارت شرکت در همايش، دريافت هزينه بليت و اسکان در هتل

دفتر تشریفات شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور در فرودگاه امام خمینی (ره) – تهران 

10 مرداد ماه 1389 (Jul.-1 Aug. 2010 30) منایندگان تشریفات شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور در از تاریخ 8 الی 
فرودگاه امام خمینی (ره) مسقر خواهند بود كه میهمانان گرامی الزم است به ایشان مراجعه منایند و مراحل زیر را تا اسكان در هتل به

اجنام رسانند: 
با معرّفی خود، كارت هوشمند شركت در دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از كشور را دریافت منایند.

با ارائه بلیت و كارت پرواز، كارت اعتباری دریافت منایند كه مبلغ پرداختی ایشان برای بلیت در آن كارت واریز گردیده است.
با راهنمایی مسئولین تشریفات ضمن دریافت معرفی نامه به هتل در نظر گرفته شده اعزام گردند.

دفتر تشریفات، مستقر در ساختمان شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور 

میهمانان عزیزی كه موفق به دریافت كارت شركت در همایش، كارت اعتباری هزینه بلیت و معرفی نامه هتل در دفتر مستقر در فرودگاه نشده
1389 (Jul.&1 Aug. 2010 31) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:  اند، می توانند در تاریخ 9 و 10 مردادماه 

آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملّت – انتهای خیابان ارمغان غربی – پالک 3 – شورای عالی امور ایرانیان خارج
از كشور – دفتر تشریفات همایش
19 8 الی  ساعات مراجعه: ساعت 

میهمانان عزیز، درصورت عدم امكان مراجعه به دفاتر تشریفات فوق، می توانند در محل همایش (سالن اجالس سران) نسبت به
دریافت كارت شركت در همایش، كارت اعتباری هزینه بلیت و معرفی نامه هتل اقدام منایند.
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