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 معرفی همایش 

شود و در آن زمینه  ساله توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می   هررویدادی است که  ساالنه اقتصاد مقاومتی    همایش 

اقتصاد مقاومتی و ارائه  مبتنی بر الگوی  های علمی و سیاستی  ، تقویت پایه مسائل اصلی اقتصاد کشوربرای رصد و پایش  

همچنین    گردد.فراهم می   خبرگان،با حضور    ، در یک حوزه موضوعی مشخص ومقاوم سازی اقتصادپیشنهادهای عملیاتی برای  

برداری،  در جریان همایش، مشروح گفتگوها و خروجی مباحثات و مطالعات، از طریق رسانه ها جریان سازی شده تا شرایط بهره 

 . فضای سیاستگذاری کشور فراهم شود  مشارکت و اظهارنظر برای تمامی مخاطبان و فعاالن

، سیاستی و عملیاتی بوده و خروجی  رترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشوربه عنوان معتب  ساالنه   رویکرد این همایش 

، فرصتی  لذا این رویداد  .شودهای مسئول ارائه و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیری می برداری به دستگاه آن جهت بهره 

های اقتصادی  های مختلف که برای حل چالش است برای مسئولین، کارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهیان تا پیرامون دیدگاه 

سازی  و در بهبود سیاستگذاری و مقاوم   اند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگو بنشینندکشور در موضوع همایش ارائه شده

 اقتصاد کشور، اثری دوچندان ایفا نمایند. 

در دستور کار قرار    « عادالنه و هوشمند  ؛ مالیاتینظام  »مین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع  نهدر سال جاری،  

 : برگزار خواهد شد زیرمحور  20و محور  5حول  و  دارد 

 حکمرانی  ❖

 مالیاتی   تقنینی و نظارتی  بازطراحی نظام •

 اداره نظام مالیاتی  های ساختار و فرآیند  •

 الزامات تدوین قوانین مالیاتی کارآمد  •

 قوانین های اجرایی نظام انگیزشی و ضمانت •
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 هاترکیب و پایه  ❖

 مالیاتی  های مشوق  اعطای و سازکارهای  اصول ،اهداف •

 مالیات بر ارزش افزوده  اصول طراحی و اثرات توزیعی  •

 مالیات بر ثروت و دارایی های اهداف، الزامات و چالش  •

 ستانیهای جدید مالیاتها و پایه ایده •

 فرآیند و فناوری  ❖

 ان یسامانه مود های ها و چالش فرصت •

 و انحرافات قه ی و کاهش اعمال سل یموثر عامل انسان  ی نینقش آفر •

  فرضش یاظهارنامه پ استفاده از اطالعات اشخاص ثالث و الگوی  •

 لوصو یهاوقفه معوقات مالیاتی و   •

 های عملکردی شاخص  ❖

 شکاف و تمکین مالیاتی  •

 فرهنگ مالیاتی و رضایت مودیان •

 ی اتینظام مال تیریمد  هاینه یهز •

 ها شاخص  یریپذ  سه یاعتبار، دقت و مقا یابیارز •

 کارکردها و آثار ❖

 عادالنه ثروت و درآمد  عی و توز  یکاهش نابرابر •

 د یتول بینامولد به مثابه رق یهات یفعال کنترل  •

 ی ن یرزمیفساد و اقتصاد ز ، ییو مبارزه با پولشو تیشفاف •

 و کنترل تورم  یارزش پول مل  حفظ  •
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 نوع آثار ارسالی 

  سیاستی   هایطرح با عنایت به ماهیت، اهداف، مشارکت کنندگان و مخاطبان همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، آثار در قالب  

توان برای حل آن  کند »مسأله چیست« و »چگونه می است که مشخص می   این چنین قالبی  ند. ویژگی اصلی شوپذیرش می 

 . گردد   ارائه و مسئولین مرتبط « مشخص برای کشور پیشنهاد سیاستی و عملیاتینمود« تا در نهایت یک » اقدام 

با توجه به هدف همایش مبنی بر »استخراج و ارائه پیشنهادهای سیاستی به مسئولین« و »جریان سازی در فضای نخبگانی  

دارد که وجود  فرصت  این  ارائه شده،  پیشنهادهای  حول  گذشته،    ن،مسئوال  کشور«  از  که  کارشناسانی  و  پژوهان  سیاست 

در   خود رااند، پیشنهاد سیاستی  آثاری را در دیگر رویدادها و نشریات علمی ارائه نموده و به تایید رسانده هایی داشته و یا  ایده 

 چارچوب همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند.  
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 مراحل و زمان بندی پذیرش آثار 

 گیرد:  پذیرش و داوری آثار در دو مرحله انجام می 

. برای این مرحله تا  1گیرد ارسال و مورد ارزیابی قرار می   چکیده آثار بندی انجام شده،  در مرحله اول طبق زمان  •

ها انجام خواهد  ها و طرحدر این مرحله بررسی اولیه و انتخاب گزارش   سال جاری فرصت وجود دارد.   ماه آذر  30 تاریخ

 شد. 

تا زمان مقرر    ارائه سیاستینسخه اصلی  فرصت تهیه    ،در مرحله دوم ضمن ارائه بازخورد داوری به آثار منتخب •

.  ارائه شود ،  است  در سایت همایش بارگذاری شده  نمونه آن   نسخه اصلی باید در قالب پاورپوینت کهداده می شود.  

 ماه سال جاری فرصت وجود دارد.   دی  25  برای این مرحله نیز تا تاریخ

های سیاستی مورد تایید و برگزیده خواهد بود. داوری توسط اعضای  داوری نهایی، تعیین کننده گزارش   در مرحله سوم •

های منتخب انجام  کمیته علمی همایش در روز مشخصی که متعاقبا اعالم خواهد شد با حضور ارائه دهندگان طرح 

 . ی برگزیده در روز اختتامیه همایش معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفتهای سیاست خواهد شد و طرح 

 سیاستی ارسالی برای دبیرخانه همایش در ادامه ارائه شده است.  گزارشاصل  نکات مورد نیاز در تدوین  قالب چکیده و

  

 
  mett.ir9Conf. از طریق سایت همایش: 1
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 طرح سیاستی چکیده  -ماه  آذر 30مرحله اول ارسال آثار تا 

مین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید چکیده آثار خود را در سایت همایش بارگذاری  نهعالقه مندان به ارسال اثر برای  

و    از طریق صفحه شخصی فرد در سایت همایش  نتیجهنمایند. این چکیده توسط کمیته علمی مورد بررسی قرار گرفته و  

 سیاستی اقدام نماید.  گزارشنسبت به تهیه اصل  در صورت تایید تا  شود ، به صاحب اثر اطالع داده می پیامک

 کلمه باشد و موارد ذیل را شامل شود:  700چکیده اثر باید دارای یک عنوان و یک متن به میزان حداکثر 

 بیان مسئله  -1

 برد؟  ای است و از چه دردی رنج می کشور گرفتار چه مسئله  −

 اشاره به ریشه و آثار مسئله  -2

 ریشه و علت پدیدآورنده مسئله چیست؟ −

 آثار مسئله و تبعات عدم حل آن چیست؟ −

 اشاره به راهکار حل مسئله  -3

 برای حل مسئله چه باید کرد؟   −

 و نهادی باید تصمیم بگیرد؟ چه تغییری در روال موجود باید شکل گیرد و چه فرد  −

 سیاستی  طرحاصل   -ماه  دی 25مرحله دوم ارسال آثار تا 

مین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی، صاحب اثر باید نسبت به  نهتوسط کمیته علمی    سیاستی  طرحدر صورت تایید چکیده  

اصلی   نسخه  قالب    گزارشتهیه  طبق  مقرر  زمان  در  نشانی  سیاستی  به  همایش  سایت  در  شده  بارگذاری  پاورپوینت 

conf9.mett.ir  اقدام نموده و آن را در سایت همایش بارگذاری نماید . 
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 های سیاستی مالحظات و نکات تدوین طرح

کنیدبه سازمان ▪ دقت  مطالب  در  دهی  طرح :  بنابراین    تدوین  نمایید.  استفاده  وارونه  هرم  سبک  از  سیاستی 

 قرار دهید.  را در انتها ترین مطلب ابتدا و کم اهمیت را در ترین پیام گزارش سیاستی مهم

  د ی تول  یانجام شده برا ل ی تحل/ق یتحق  به روش   یاعالقه  سیاستی  طرح   ان مخاطب  :کینه آکادم ،ی باشیداحرفه ▪

بالقوه بر اساس شواهد    یهاحل و راه  مسئلهدر مورد    دهندهارائه   دگاهیبه دانستن د   ی ادیعالقه ز   آنها  .د نشواهد ندار

 نیز داشته باشید.  قات ی تحق  نیآخر مروری بر نظریات و  خود،  سیاستی ه یتوص دفاع از   یبرابا این حال  د. ندار  دی جد

و    د یکن  ف یبه وضوح تعر  د،یبه آن بپرداز   د یخواهی را که م  ای مسئله  : دیداشته باشی  تمرکز مشخص   وهدف   ▪

  سیاستی  در طرح. همچنین نمایید مشخص  را ابعاد و مرزهای آن، زاویه پرداختن به آن و سطح تحلیل و راهکار آن 

  ی گروهتصمیم گیرنده،  فردیک دستگاه یا تواند یم مخاطب  نی ا د.ید و مشخص کنینظر بگیر را در   معینیمخاطب 

 .  باشد رسانهحتی یک  ا ی نفوذ ذی

به کار بردن بیش از حد  کند. از  یمخاطب استفاده م   یبراو آشنا    سادهگویا،    ی از زبانسیاستی    طرح :  موجز بنویسید ▪

و   عیالزم است، آن را سر   یکه اصطالحات تخصص  یهنگام.  دی اجتناب کن  یو جمالت طوالن  تخصصی  اصطالحات

 .  دی ده  حی واضح توض

توجه مخاطبان    ی و خالقانه،احرفهاز طریق داشتن طراحی    د یبا   سیاستی  طرح:  طراحی مناسب داشته باشید ▪

  استفاده همانند    ها یژگ یاز و  برخی  تدوین کنندگان طرح سیاستی  الزم است  بیترت  نی به ا.  بالقوه را به خود جلب کند 

 در کارشان بگنجانند. را   ره یمصور و غ یهاشعار، نقل قولنمودار، مدل مفهومی، از رنگ، آرم، عکس،  مناسب

از متقاعد   ی بخش بزرگ. متقاعد کردن استسیاستی   طرح  کیهدف  داشته باشید:بر شواهد  یمبتنرویکرد  ▪

ا  ت یحما،  کردن مخاطب با    ی هاده یاز  از  خود  باشند.    شواهداستفاده  بایستی شواهدمحور  راهکارها  بنابراین  است. 

 های موجود استفاده نمایید. مشکالت در سیاست نشان دادن  یاز شواهد براهمچنین 

را هدف    گذاری استی گرا است که متخصصان سعمل   ی ابزار  سیاستی   طرح   باشد:   ری پذو امکان  یعمل ها  توصیه ▪

م پ  ییها هیتوصبنابراین  دهد.  ی قرار  برایکن  شنهاد یرا  ب  ی د که  واقع  م  نانهیمخاطب  نظر  اجرایی،    رسدیبه  قیود  و 

مدیریتی، محدودیت منابع و بودجه، ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک آن در پرتو تجربه گذشته و نیز تجربه دیگر کشورها  

  مورد توجه واقع شده است.  
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 مالحظات ارسال اثر و مزایا 

 مالحظات زیر وجود دارد: در خصوص ارسال آثار 

دهی و بهبود فضای ذهنی پیشنهاد شده است و به معنای ایجاد  محورها و زیرمحورهای ارائه شده به منظور جهت  •

 های دیگر حوزه موضوعی همایش نیست. های سیاستی در موضوعات و چالش محدودیت برای ارائه طرح 

  دوین نیست. اگر صرفا چالشی شناخته شده و راهکاری های سیاستی نیازمند صرف وقت فراوان برای ت چکیده طرح  •

 ، کافی است. مشخص وجود داشته باشد و ذکر شود

های  چکیده طرح کمیته علمی، پس از انجام بررسی های الزم و تحلیل نظر داوران محترم، در خصوص پذیرش یا رد   •

 اعالم نظر خواهد کرد.  سیاستی

هیچ مسئولیتی را برای    ، از سوی کمیته علمی  عنوان طرح برگزیده  چکیده یا عدم انتخاب اصل طرح سیاستی بهرد   •

 کند. کمیته علمی و مسئولین همایش ایجاد نمی 

 گیرد: به آثار مورد تایید و برگزیده کمیته علمی، امتیازات زیر تعلق می 

 همایش مسئولین مربوطه در روز اختتامیه گیران و تصمیم ارائه طرح سیاستی در حضور فرصت  -1

 گیری از مسئولین در فرآیند تصمیم  ارائه شدهفرصت پیگیری پیشنهاد سیاستی  -2

 در کتابچه همایش   طرح سیاستی انتشار چکیده  -3

 برگزیده همایش   طرح سیاستی  3اهدای هدایای نفیس و تندیس همایش به  -4

 

 


