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  کنفرانسمعرفی 

 وضعیت دانستن نیازمند همواره جامعه مختلف هایعرصه در گذاریسیاست متولیان به عنوان هادولت
 در. هستند خود کشور کالن و خرد سطوح در آتی وضعیت از دورنمایی داشتن همچنین و حال و گذشته
. است برخوردار باالیی اهمیت از آن تحرکات و انسانی نیروی و جمعیت به مربوط اطالعات بین این

 بسیار و متنوع پیامدهای و آثار دارای جغرافیایی مختلف واحدهای بین هاانسان جابجایی و تحرک
 و هاریزیبرنامه انجام مهاجرت، پیامدهای و علل الگوها، بررسی بدون. است زیادی

 قابل اطالعات مهاجرت، با ارتباط در. باشدنمی پذیرامکان دقیق و کارامد هایگذاریسیاست
 این رغمعلی. است گرفته صورت نیز مطالعاتی هاآن اساس بر که دارد وجود کشور در ایمالحظه

 نهادهای و هاسازمان تمام که دارد وجود هاییکاستی موارد و موضوعات بعضی در هنوز مطالعات،
 .بردارند گام هاآن رفع در باید حوزه این با مرتبط

 مهاجرت با مرتبط مناسب هایسیاست و راهکارها تدوین برای مناسب بستر سازیفراهم راستای در
 معظم مقام جمعیت، ابالغی کلی هایسیاستاز  ۲۱تا  ۹بندهای  به توجه با توسعه، ششم یبرنامه در

 انجمن ایران، آمار مرکز همکاری با آمار یپژوهشکده جمعیت، بازتوزیع و مهاجرت یزمینه در رهبری
 صندوق کشور، جمعیت تخصصی و جامع مدیریت و مطالعات یموسسه ایران، شناسیجمعیت
 کنفرانس» تا است بر آن ،مرتبط هایدستگاه و هاسازمان سایر و متحد ملل سازمان جمعیت

 .نماید  برگزار ۲۹۹۱ آبان ۶ و ۵ روزهای در را «هاسیاست و پیامدها الگوها،: مهاجرت المللیبین
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  کنفرانسمحورهای 
  :های مهاجرتمنابع دادهمحور اول 

 های مهاجرتشناسی تهیه و تولید داده روش 
 های مهاجرتارزیابی داده 
 های مهاجرتالمللی در تهیه دادههای بینهمکاری 

  :مهاجرت داخلی محور دوم 
 هاساختار، الگوها و ویژگی 
 روند 
 علل 
  پیامدها 
 تجربیات سایر کشورها 

  :مهاجرت خارجیمحور سوم 
 هاساختار، الگوها و ویژگی 
 روند 
 علل 
  پیامدها 
 تجربیات سایر کشورها 

 
  :مهاجرت و اقتصادمحور چهارم 

 مهاجرت و بازار کار 
 مهاجرت و رشد اقتصادی 
 ها و ...(کردهمهاجرت و سرمایه انسانی )مهاجرت تحصیل 
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 کنفرانس محورهای معرفی تفصیلی  

 آمارگیری و ثبت سرشماری، طریق از معموالً مهاجرت هایداده: مهاجرت هایداده منابع .۲
 هنوز مختلف، کشورهای در منابع این ضعف به توجه با. شوندمی آوریجمع اینمونه

 تولید و تهیه شناسیروش. شوندنمی ثبت یبه خوب هاآن علل و جمعیتی تحرکات از بسیاری
 نیازمند شده آوریجمع هایداده. باشدمی محور این موضوعات از یکی مهاجرت هایداده

 این سوم موضوع. گیردمی بر در را محور این دوم موضوع که هستند ارزیابی و بازنگری
 خصوصا  ) مهاجرتی هایداده آوریجمع برای المللیبین و بخشی بین همکاری محور

 .باشدمی هاآن پذیریمقایسه تسهیل و( المللیبین مهاجرت
 شهر، به روستا مثالً) داخلی مهاجرت الگوهای و( حجم) میزان در تغییرات: داخلی مهاجرت .۱

 مدتکوتاه هایجابجایی. باشدمی محور این مهم موضوعات از( …و ایمرحله فصلی،
 جدی بررسی نیازمند( شهرهاکالن در عمدتا ) مهم مهاجرتی الگوی یک به عنوان جمعیت
 نظیر) اجتماعی ،(شغل کسب نظیر) اقتصادی عوامل یبرگیرنده در که مهاجرت علل. است
 جمعیتی ،(مذهبی شهرهای در سکونت نظیر) فرهنگی ،(زندگی سبک و تحصیالت کسب

 نظیر) کالن عوامل و شناختیروان ،(سالیخشک نظیر) محیطی-زیست ،(ازدواج نظیر)
 تبعات. باشدمی محور این بعدی موضوع باشدمی( ایتوسعه هایبرنامه و جمعیت رشد

 تخلیه مناطق، جمعیتی تراکم تغییر شهرنشینی، افزایش اشکال در عمدتا  که داخلی مهاجرت
 مبدأ در جاماندهبه افراد وضعیت تغییر و مقصد، در مهاجران انطباق نشینی،حاشیه روستاها،

 امنیت بر مهاجرت تأثیر مطالعه. گیردمی قرار بررسی مورد محور این در نیز شوندمی بیان
 و تحقیق نیازمند نیز مهاجرپذیر و مهاجرفرست مناطق در سالمت و سیاسی و اجتماعی
 و آموزش مثالً) مهاجران به خدمات یارائه مهاجران، هایویژگی بررسی. است جدی بررسی

 موضوعات از نیز داخلی مهاجرت یزمینه در کشورها سایر تجربیات یارائه و ،(بهداشت
 .باشندمی محور این دیگر

 و خارج به مهاجرت و داخل به مهاجرت روند و اشکال میزان، بررسی: خارجی مهاجرت .۹
 مهم موضوعات از هاآن..(  و خانواده به پیوستن سیاسی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی،) علل
 انطباق و حضور دانشگاهی، کردگانتحصیل از خروج ناشی تبعات. باشندمی محور این

 کشور جمعیت پویایی و ساختار در احتمالی تغییرات و ایران، یجامعه با خارجی مهاجران
 موضوع خاص بررسی کشور، وضعیت به توجه با. است بررسی مورد موضوعات دیگر از
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 این در کشورها سایر تجربیات مرور و کشور از خارج در ایرانی مهاجران وضعیت پناهندگی، 5
 .باشدمی نیاز مورد نیز زمینه

 یتوسعه و مهاجرت بین یرابطه بررسی محور این یعمده هدف: اقتصاد و مهاجرت. ۱
 کار، نیروی تأمین طریق از مثالً اقتصادی وضعیت بر مهاجرت مثبت تأثیر. است اقتصادی
 مبدأ، به مهاجران ارسالی وجوه دریافت ،(خارج به کار نیروی مهاجرت با) بیکاری کاهش
 موضوعات از یکی... و مبدأ به کردهتحصیل افراد مهاجرت طریق از انسانی یسرمایه بهبود
 خروج طریق از مثالً مهاجرت منفی اثرات بررسی همچنین. است محور این در بررسی مورد

 ارتباط همچنین. باشدمی بررسی مورد دیگر موضوعات از کارآفرین و کردهتحصیل نیروهای
 هاینابرابری ای، توسعه و زاییاشتغال هایبرنامه نظیر اقتصادی کالن عوامل با مهاجرت
 بررسی نیازمند که است دیگری موضوعات از سرزمین آمایش و روستایی یتوسعه ای،منطقه
 .است
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 تقدیر از مقاالت برتر 
 

 جوایز نفیسی به مقاالت برتر اهدا خواهد شد. کنفرانسداوران در پایان  یتهنظر کمبر اساس    
 

  هارسال مقالراهنمای تنظیم و 
 

 تهیه و ارسال گردد. کنفرانس گاهوبباید مطابق با الگوی ارسال مقاله مندرج در  هاهمقال  
 

 مقاله ارسال مهلت 
 
 ۰۲/۰۵/۲۹۹۱آخرین مهلت ارسال مقاله کامل:    

 

  کنفرانسآدرس دبیرخانه 

 
 ،۵شرماره  شررقی، ۱۵ سرینا، خیابران ابرن خیابران اسردآبادی، ینالردجمال یدسرخیابران  تهرران،

 آمار. ی پژوهشکده
 ۲۱۹۹41۹۱41: یکد پست
 (۰۱۲)441۱۵۰۹1 -(۰۱۲)441۱۵۲۰۲تلفن: 

 (۰۱۲)441۱۵۲۵۹فاكس: 
 http://icom.srtc.ac.ir                :کنفرانس گاه وب آدرس
 icom@srtc.ac.ir:      کنفرانس الكترونیكی پست آدرس

 
 
 
 
 
 
 

mailto:icom@srtc.ac.ir
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  کنفرانسرئیس کمیته راهبری : 
 آقای دکتر عادل آذر

  کنفرانسدبیر: 

  خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی

  کنفرانسرئیس کمیته علمی: 

 آقای دکتر حسین محمودیان

 کنفرانس الملل رئیس کمیته بین: 
 آقای دکتر محمد جالل عباسی شوازی     

  کنفرانسرئیس کمیته اجرایی: 
 آقای دکتر کاوه کیانی

  کنفرانس:دبیر کمیته اجرایی 

 آقای دکتر ایوب فرامرزی

 کنفرانس: رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
 نژادعبداله   آقای مهندس عباس

 

  کنفرانساعضای کمیته علمی 
ی علمری عضرو هیترت علمری دانشرگاه تهرران و رئریس کمیتره -آقای دکتر حسین محمودیان

 کنفرانس
عضررو هیتررت علمرری دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد علرروم و  -الااز جاناااا قااای دکتاار ح ی آ

 تحقیقات تهران
 شناسی ایرانانجمن جمعیترئیس  -آقای دکتر محمد میرجائ 

ی مطالعررات و مرردیریت جررامع رئرریس مسسسرره -آقااای دکتاار محمااد جاا ل ا اساا   ااواجی
  المللی بینتخصصی جمعیت کشور و رئیس کمیته

 عضو هیتت علمی دانشگاه تهران -پورخاام دکتر  ه  کاظم 
 یرانهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار امعاون طرح -آقای الیرضا جاهدیان

 کنفرانسی آمار و دبیر رئیس پژوهشکده -خاام دکتر جهرا رضای  قهرودی
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يؼرأٌ تٕعرؼّ، کراسآفشیُی ٔ اؽرتغال ٔصاست تؼرأٌ، کراس ٔ سفراِ  -آقای دکتر حساي ااای  8
 اجتًاػی

ی ػرانی عشپشعرت يؼأَرت آيٕصؽری ٔ داَؾرجٕیی يسعغرّ -آقای دکتر غ هعلا  ررجاادی
 یضیسآيٕصػ ٔ پژْٔؼ يذیشیت ٔ تشَايّ

عراصياٌ سیضی التصراد کرالٌ ٔ اسصیراتی تشَايرّ، سئریظ ايرٕس تشَايرّ -آقای دکتر اهیر تااقری
  سیضی کؾٕسيذیشیت ٔ تشَايّ

 ػضٕ ْیتت ػهًی داَؾگاِ تٓشاٌ -آقای دکتر رسْل صادق 
 ػضٕ ْیتت ػهًی داَؾگاِ ػاليّ عثاعثائی -آقای دکتر حسي سرائ 

ی يغانؼررات ٔ يررذیشیت جررايغ ٔ يسعغررّػضررٕ ْیتررت ػهًرری  -آقااای دکتاار هحوااْد ه اا  
 تخصصی جًؼیت کؾٕس

 ػضٕ ْیتت ػهًی داَؾگاِ ؽٓیذ تٓؾتی -آقای دکتر حسي ایٌ  جیٌاب
 ػضٕ ْیتت ػهًی داَؾگاِ صُؼتی ؽشیف -غ هرضا ک اّرج آقای دکتر

 ْای يجهظسیضی يشکض پژْٔؼسئیظ گشِٔ تٕعؼّ ٔ تشَايّ -آقای دکتر اتْال ضل پاسثاً 
 کُفشاَظی اجشایی ی آياس ٔ سئیظ کًیتّيؼأٌ پژْٔؾی پژْٔؾکذِ -اٍّ کیاً آقای دکتر ک

ی آيراس ٔ دتیرش اجشائری يذیش گشِٔ آياسْای التصادی پژْٔؾرکذِ -آقای دکتر ایْب رراهرجی
 کُفشاَظ

 ْای صُذٔق جًؼیت عاصياٌ يهم يتحذ دس ایشاٌيذیش پشٔژِ -آقای کاهثیز کثیری
 سئیظ يشکض آياس ایشاٌيؾأس  -آقای اَ ًْراللِ 
 يذیشکم دفتش جًؼیت، َیشٔی کاس ٔ عشؽًاسی يشکض آياس ایشاٌ -ُا و خاًن رریثا تٌ 

انًههری سئیظ گشِٔ کُغٕنی ٔ يٓاجشت دفتش يغانؼات عیاعری ٔ تیٍ -آقای جو ید پرّیزی
 ٔصاست ايٕس خاسجّ
 ی آياسِگشِٔ پژْٔؾی آياسْای التصادی پژْٔؾکذاسؽذ کاسؽُاط  -آقای هحود  یری

سیضی التصاد کالٌ ٔ اسصیاتی تشَايّ، دفتش ايٕس تشَايّسئیظ گشِٔ  -سرکار خاًن الدى ًْرّجی
 .کؾٕسسیضی عاصياٌ يذیشیت ٔ تشَايّ
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 کنفرانس حامیان 
  کشور ریزیبرنامهمدیریت و سازمان 
 ایران شناسیانجمن جمعیت 
 و تخصصی جمعیت کشور مسسسه مطالعات و مدیریت جامع 
 ایران انجمن آمار 
  شناسی دانشگاه تهران گروه جمعیت 
  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) 
  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR) 
 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 
 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
 وزارت کشور 
 ناوریوزارت علوم، تحقیقات و ف 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 وزارت راه و شهرسازی 
 وزارت امور خارجه 
 وزارت ورزش و جوانان 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 سازمان حفاظت محیط زیست 
 سازمان بهزیستی کشور 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
  سیمای جمهوری اسالمی ایرانسازمان صدا و 
 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
  المللی مهاجرت در ایرانسازمان بین (IOM) 
 استانداری تهران 
 استانداری البرز 
 دفتر سالمت جمعیت و خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 سازمان ثبت احوال 
 رهنگی شهرداری تهراندفتر مطالعات اجتماعی و ف 
  معاونت اجتماعی نیروی انتظامی 
 هاها و دهیاریسازمان شهرداری 
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10  مسسسه تحقیقات روستایی 
 شهرها ایراندبیرخانه کالن 
  مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری 
  شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور 


