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 معرفی همایش

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

اقتصاد مقاومتی و ارائه مبتنی بر الگوي هاي علمی و سیاستی ، تقویت پایهمسائل اصلی اقتصاد کشوربراي رصد و پایش 

همچنین  گردد.فراهم می خبرگان،با حضور  ، در یک حوزه موضوعی مشخص ومقاوم سازي اقتصادپیشنهادهاي عملیاتی براي 

برداري، ازي شده تا شرایط بهرهدر جریان همایش، مشروح گفتگوها و خروجی مباحثات و مطالعات، از طریق رسانه ها جریان س

 مشارکت و اظهارنظر براي تمامی مخاطبان و فعاالن فضاي سیاستگذاري کشور فراهم گردد.

، سیاستی و عملیاتی بوده و خروجی به عنوان معتبرترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشور ساالنه رویکرد این همایش

، فرصتی لذا این رویداد .شودول ارائه و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیري میهاي مسئبرداري به دستگاهآن جهت بهره

هاي اقتصادي هاي مختلف که براي حل چالشاست براي مسئولین، کارشناسان، پژوهشگران و دانشگاهیان تا پیرامون دیدگاه

سازي و در بهبود سیاستگذاري و مقاوم و بنشیننداند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگکشور در موضوع همایش ارائه شده

 اقتصاد کشور، اثري دوچندان ایفا نمایند.

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

 :برگزار خواهد شدزیرمحور  20و محور  5حول و  دارد

 حکمرانی 
 مالیاتی تقنینی و نظارتی نظامبازطراحی  •
 اداره نظام مالیاتی هايساختار و فرآیند •
 الزامات تدوین قوانین مالیاتی کارآمد •
 هاي اجرایی قوانیننظام انگیزشی و ضمانت •
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 هاترکیب و پایه 
 مالیاتی هاي مشوق اعطاي و سازکارهاي اصول ،اهداف •
 افزودهمالیات بر ارزش  اصول طراحی و اثرات توزیعی •
 مالیات بر ثروت و داراییهاي اهداف، الزامات و چالش •
 ستانیهاي جدید مالیاتها و پایهایده •

 
 فرآیند و فناوري 

 انیسامانه مودهاي ها و چالشفرصت •
 و انحرافات قهیو کاهش اعمال سل یموثر عامل انسان ینینقش آفر •
  فرضشیاظهارنامه پ استفاده از اطالعات اشخاص ثالث والگوي  •
  وصول يهاوقفهمعوقات مالیاتی و  •

 
 هاي عملکرديشاخص 

 شکاف و تمکین مالیاتی •
 فرهنگ مالیاتی و رضایت مودیان •
 یاتینظام مال تیریمد هاينهیهز •
 هاشاخص يریپذ سهیاعتبار، دقت و مقا یابیارز •

 
 کارکردها و آثار 

 عادالنه ثروت و درآمد عیو توز يکاهش نابرابر •
 دیتول بینامولد به مثابه رق يهاتیفعال کنترل •
 ینیرزمیفساد و اقتصاد ز ،ییو مبارزه با پولشو تیشفاف •
 و کنترل تورم یارزش پول مل حفظ •
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 نوع آثار ارسالی

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

توان براي حل آن چگونه می«و » مسأله چیست«کند است که مشخص می اینچنین قالبی گردند. ویژگی اصلی پذیرش می

 .گردد ارائه و مسئولین مرتبط مشخص براي کشور» پیشنهاد سیاستی و عملیاتی«تا در نهایت یک » اقدام نمود

جریان سازي در فضاي نخبگانی «و » سیاستی به مسئولین استخراج و ارائه پیشنهادهاي«با توجه به هدف همایش مبنی بر 

سیاست پژوهان و کارشناسانی که از گذشته،  مسئوالن، حول پیشنهادهاي ارائه شده، این فرصت وجود دارد که» کشور

در  خود راسیاستی اند، پیشنهاد آثاري را در دیگر رویدادها و نشریات علمی ارائه نموده و به تایید رساندههایی داشته و یا ایده

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

 گیرد: پذیرش و داوري آثار در دو مرحله انجام می

. براي این مرحله تا 1گیردارسال و مورد ارزیابی قرار می چکیده آثاربندي انجام شده، در مرحله اول طبق زمان •

ها انجام خواهد ها و طرحدر این مرحله بررسی اولیه و انتخاب گزارش سال جاري فرصت وجود دارد. ماهآذر 30 تاریخ

 شد.

تا زمان مقرر  یارائه سیاستنسخه اصلی فرصت تهیه  ،در مرحله دوم ضمن ارائه بازخورد داوري به آثار منتخب •

ده و امکان بارگیري در سایت همایش بارگذاري ش نمونه آن نسخه اصلی باید در قالب پاورپوینت کهداده می شود. 

 ارد. دماه سال جاري فرصت وجود  دي 25 براي این مرحله نیز تا تاریخ. ارائه شودآن وجود دارد، 

هاي سیاستی مورد تایید و برگزیده خواهد بود. داوري توسط اعضاي داوري نهایی، تعیین کننده گزارش در مرحله سوم •

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

 .هاي سیاستی برگزیده در روز اختتامیه همایش معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفتخواهد شد و طرح

 مه ارائه شده است.همایش در اداسیاستی ارسالی براي دبیرخانه  گزارشاصل  نکات مورد نیاز در تدوین قالب چکیده و

  

                                                            
  mett.ir9Conf. از طریق سایت همایش: ۱
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 طرح سیاستیماه: چکیده آذر 30مرحله اول ارسال آثار تا 

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

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

 سیاستی اقدام نماید. گزارشل نسبت به تهیه اصدر صورت تایید شود تا ، به صاحب اثر اطالع داده میپیامک

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

 بیان مسئله -1

 برد؟ اي است و از چه دردي رنج میکشور 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

 براي حل مسئله چه باید کرد؟  −

 چه تغییري در روال موجود باید شکل گیرد و چه فرد و نهادي باید تصمیم بگیرد؟ −

 سیاستی طرحماه: اصل  دي 25مرحله دوم ارسال آثار تا 

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

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

conf9.mett.ir اقدام نموده و آن را در سایت همایش بارگذاري نماید. 
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 هاي سیاستیتدوین طرحمالحظات و نکات 
 

 سیاستی از سبک هرم وارونه استفاده نمایید. بنابراین  تدوین طرح: در دهی مطالب دقت کنیدبه سازمان
 قرار دهید. را در انتهاترین مطلب ابتدا و کم اهمیت را درترین پیام گزارش سیاستی مهم

 دیتول يانجام شده برا لیتحل/قیتحق به روش ياعالقه سیاستی طرح انمخاطب :کینه آکادم ،ي باشیداحرفه 
بالقوه بر اساس شواهد  يهاحلو راه مسئلهدر مورد  دهندهارائه دگاهیبه دانستن د يادیعالقه ز آنها .دنشواهد ندار

 نیز داشته باشید. قاتیتحق نیآخرمروري بر نظریات و خود،  سیاستی هیتوص دفاع از يبرابا این حال  د.ندار دیجد

  و  دیکن فیبه وضوح تعر د،یبه آن بپرداز دیخواهیرا که م ايمسئله :دیداشته باشی تمرکز مشخص وهدف
 سیاستی در طرح. همچنین نماییدمشخص  را ابعاد و مرزهاي آن، زاویه پرداختن به آن و سطح تحلیل و راهکار آن

 یگروهتصمیم گیرنده،  فردیک دستگاه یا تواند یممخاطب  نیا د.ید و مشخص کنینظر بگیررا در  معینیمخاطب 
 . باشد رسانهحتی یک  ای نفوذذي

 به کار بردن بیش از حد کند. از یمخاطب استفاده م يبراو آشنا  سادهگویا،  یاز زبانسیاستی  طرح: موجز بنویسید
و  عیالزم است، آن را سر یکه اصطالحات تخصص یهنگام. دیاجتناب کن یو جمالت طوالن تخصصی اصطالحات
 . دیده حیواضح توض

 توجه مخاطبان  ي و خالقانه،احرفهاز طریق داشتن طراحی  دیبا سیاستی طرح: طراحی مناسب داشته باشید
 استفادههمانند  هایژگیاز و برخی تدوین کنندگان طرح سیاستی الزم است بیترت نیبه ا. بالقوه را به خود جلب کند

 در کارشان بگنجانند.را  رهیمصور و غ يهاشعار، نقل قولنمودار، مدل مفهومی، از رنگ، آرم، عکس،  مناسب

  از متقاعد  یبخش بزرگ. متقاعد کردن استسیاستی  طرح کیهدف  داشته باشید:بر شواهد  یمبتنرویکرد
است. بنابراین راهکارها بایستی شواهدمحور باشند.  شواهداستفاده از خود با  يهادهیاز ا تیحما، کردن مخاطب

 هاي موجود استفاده نمایید.مشکالت در سیاست نشان دادن ياز شواهد براهمچنین 
 را هدف  گذارياستیگرا است که متخصصان سعمل يابزار سیاستی طرح باشد: ریپذو امکان یعملها توصیه

و قیود اجرایی،  رسدیبه نظر م نانهیمخاطب واقع ب يد که برایکن شنهادیرا پ ییهاهیتوصبنابراین دهد. یقرار م
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

 دارد:در خصوص ارسال آثار مالحظات زیر وجود 

دهی و بهبود فضاي ذهنی پیشنهاد شده است و به معناي ایجاد محورها و زیرمحورهاي ارائه شده به منظور جهت •

 هاي دیگر حوزه موضوعی همایش نیست.هاي سیاستی در موضوعات و چالشمحدودیت براي ارائه طرح

فا چالشی شناخته شده و راهکاري هاي سیاستی نیازمند صرف وقت فراوان براي تدوین نیست. اگر صرچکیده طرح •

 مشخص وجود داشته باشد و ذکر گردد، کافی است.

هاي چکیده طرحکمیته علمی، پس از انجام بررسی هاي الزم و تحلیل نظر داوران محترم، در خصوص پذیرش یا رد  •

 اعالم نظر خواهد کرد. سیاستی

هیچ مسئولیتی را براي  ،از سوي کمیته علمی دهچکیده یا عدم انتخاب اصل طرح سیاستی به عنوان طرح برگزیرد  •

 کند.کمیته علمی و مسئولین همایش ایجاد نمی

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

 مسئولین مربوطه در روز اختتامیه همایشگیران و تصمیمارائه طرح سیاستی در حضور فرصت  -1

 گیرياز مسئولین در فرآیند تصمیم ارائه شدهفرصت پیگیري پیشنهاد سیاستی  -2

 در کتابچه همایش طرح سیاستیانتشار چکیده  -3

 برگزیده همایش طرح سیاستی 3اهداي هدایاي نفیس و تندیس همایش به  -4
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