
 

 

 انهمفراخوان مقاهل ربای وژیه

 با موضوع:

 معدنی و تجاری  اهی صنعتی ، سیاست

 

 9911ماه بهمن



 بخشهب انم هستی

نظام ، به عنوان یکی از نقاط خأل در از سالیان دورمعدنی  و تجاریصنعتی،  فقدان سیاست مدون

دم عخورد و بازیگران این عرصه، همواره سیاستگذاران کشور را به واسطه سیاستگذاری کشور به چشم می

ریشه در قوت نظر دارد  ،چه مسلّم است، قوت عملاند. آنمورد انتقاد قرار داده موضوعبه این  کافی توجه

وان تو مادام که مباحث نظری حوزه سیاستگذاری صنعتی، معدنی و تجاری در کشور به بلوغ نرسد، نمی

 های مذکور داشت. امید چندانی به تدوین سیاستی منسجم در حوزه

کتب و مقاالت محدودی به بررسی مبانی نظری و تجربیات های فراوان موجود در کشور، رغم بحثعلی

اند و عموم مستندات منتشر شده نیز وام گرفته از نظرات پرداختهر ایران دعملی در این زمینه 

 خبرگان غربی و شرقی بوده است. نظران و صاحب

ای را در زمینه مباحث مرتبط با نامهدر نظر دارد ویژه های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهشاز همین رو، 

موضوعات این حوزه را به ای از های صنعتی، تجاری و معدنی منتشر نماید که در آن طیف گستردهسیاست

 نامه با عنوان:این ویژهصورت مجتمع در یک مجلد در اختیار سیاستگذاران و اندیشمندان قرار دهد. 

 «و معدنی اریهای صنعتی، تجسیاست»

ترین پژوهشگران ایرانی )در داخل زبده توسطتدوین خواهد شد و شامل مجموعه مقاالتی است که هر یک 

شدن( در شود. مقاالت، پس از داوری )در صورت پذیرفتهدر حوزه مربوطه تدوین می و خارج از کشور(

مرجع برای استفاده دانشجویان،  منبعیک  به عنوانو منتشر خواهد شد « های بازرگانیپژوهش»فصلنامه 

 خواهد بود. مند به این حوزهالقهپژوهشگران و سیاستگذاران ع

 نامه به شرح زیر است:بندی انتشار این ویژهجدول زمان

 3011خرداد  13 مهلت ارسال مقاالت

 3011 تیر 13 پایان داوری مقاالت

 3011 مرداد 13 مهلت ارسال مقاالت نیازمند بازنگری

 3011پاییز  نامهانتشار ویژه
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