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مطالعات کاربردی با های نوین، پیشبرد مرزهای دانش، برای ارائه ایده کانونیکه تخصصی آن است -علمی هاینقش اصلی مجله

ریزی نشریه برنامهراهبرد سیاستی بر این منوال،  های تخصصی باشد.های رایج در حوزهچالش نظریهو  ،های محکم نظریپشتوانه
 ودر قالب ادبیات تخصصی اقتصادی کشور عضالت و مها چالشای و ریشهتحلیل علمی  ،تخصصیدانش افزودن به مجموعه  و بودجه

 است. اقتصادی مشکالت ها و مدیریت چالشه راهکارهای سیاستی برای مقابله با ارائ

 ،اصالت گیرد:در نظر میبرای چاپ  پذیرشو  هامقاله ارزیابی برای رامهم عد بُ سه ریزی و بودجهبرنامه نشریه، این بر اساس

با پشتوانه نظری  ای رایجنقد نظریه ،یک دیدگاه یا رویکرد بودن نو و جدیدجا در این اصالتمراد از بودن. کاربردی  و استحکام علمی،

 وهای علمی دارای پایه هامقالهکه ست اعنبه این م. استحکام علمی استهای تجربی آزمونبرای ه رویکردی متفاوت و برتر یا ارائ

ه دادن ب پاسخیا  هابرای آزمون نظریهی را آماری و کمّ مناسب و درستهای روشو  باشندهای تخصصی سازگار با مبانی نظری زمینه

و حکمرانی  ،اجتماعیهای اقتصادی، ها در زمینهایران با آن ی که کشوراعمده یهاچالشبا توجه به . بکار گیرند  پژوهش هایپرسش

 مخزنبه که به این سبب  ،دارندمبانی علمی  برای یموثر و سودمندی هاکاربردولی ، ندارندی جدید ایدهکه  هاییمقاله ،روستهروب

در  ،موثر واقع شوندعد خرد و کالن در بُهای اقتصادی توانند در اصالح یا تدوین سیاستمییا کنند دانش موجود کشور اضافه می

  .گیرندمورد توجه قرار می هاارزیابی مقاله

توانند ، بلکه میجامعه هستند درپژوهشی  هایموضوع های علمی وپژوهشروند  زاای آیینه و فقط بازتابنه علمی هاینشریه

در  پژوهش و انسانی علوم های گذشته دردر دهه مهم هایتحول از یکی های علمی باشند.رای انجام پژوهشدهنده و راهنما بجهت

توجهی های قابلپیشرفت حوزهآموزش و پژوهش در این  ،تدماین  در. استای ارشتهتوجه به رویکردهای بین ،توسعه حوزه اقتصاد

برای بعدی رویکرد چندساز زمینهو فراهم نموده اقتصادی و اجتماعی  هایوضوعبرای تحلیل م یتروسیعفضای فکری  داشته و

ه ها کپژوهشانتشار این نوع  ،از این جهت است.بوده اقتصادی و اجتماعی مدیریت برای  ییهاتدوین سیاستو  کاربردیهای کارراه

 .استم نشریۀمورد توجه نیز  هستند های محکم علمیدارای پایه

 

ریزی و بودجهسردبیر نشریه برنامه  
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