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                    یبامسه تعال             

 
  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی                                       

  رزومه عضو گروه  اقتصاد
  

 :مشخصات فردي
 

 محمدرضا دیس :نام  

 زاده یتهران يریام :خانوادگی نام  

 عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد  
  وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژ
  

  : سوابق تحصیلی
 دکتري فلسفه علم و فناوري، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )1

  کارشناسی ارشد  فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف   )2
 ) ع(کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق  )3

  

  :سوابق آموزشی
  قهی اقتصاد اسالمی، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییمبانی ف)  1
  )ع(تجزیه و تحلیل اقتصادي، دانشگاه امام صادق )   2
  مبانی علم اقتصاد، مرکز آموزشهاي آزاد دانشگاه عالمه طباطبایی)   3
  )ع(اقتصاد اسالمی، دانشگاه امام صادق )   4
  گاه تهرانروش شناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانش)   5
  نظام اقتصادي صدر اسالم، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی)   6
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)کارشناسی ارشد(روش شناسی علم اقتصاد ) 7
  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)کارشناسی ارشد(فلسفه اقتصاد ) 8
 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)ارشد کارشناسی(نظام هاي اقتصادي ) 9

  ، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی)دکتري(اقتصاد اسالمی و علم  ي فلسفه) 10
  



 ٢

  پژوهشی - مقاله علمی
در اقتصاد ، مجله فرهنگ ویـژه اقتصـاد،   ) D-N(بررسی امکان کاربرد الگوي توضیح استنتاجی ـ قانونی   )1

 1387تابستان   66شماره 

  88و بهار 87، زمستان 19نقد و بررسی کتاب نظریه پردازي اقتصاد اسالمی، نامه علوم انسانی، شماره  )2
تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفه تکنولوژي، دو فصلنامه ي فلسفه علم، سال اول شـماره دوم، پـاییز و    )3

 1390زمستان 

، فصلنامه حکمت معاصر، سال چهارم، شماره گرایی انتقادي نقد نظریه اقتصاد اسالمی صدر از دیدگاه واقع )4
 1392سوم، پاییز 

شناسی اقتصاد اسالمی صدر از دیدگاه رئالیسم انتقادي، فصلنامه روش شناسـی علـوم انسـانی،     نقد روش )5
 1393، بهار 78، شماره 20سال 

  

  ترویجی- مقاالت علمی
اول، شـماره اول، بهـار و    حق معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسالمی، دوفصـلنامه اقتصـاد تطبیقـی، سـال    

   1393تابستان 
  

  تخصصی- مقاالت علمی
 1372پیش درآمدي بر مفهوم اقتصاد اسالمی، مجله کیهان فرهنگی، خرداد  )1

 1373، 16و  15دامنه اقتصاد، مجله مسجد، شماره هاي  )2

  1388و بهار 1387زمستان   6و 5ریشه هاي فرهنگی اقتصاد، نامۀ دولت اسالمی، سال دوم شماره هاي  )3
 1390الگوي اسالمی توسعه اقتصادي، دوفصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  )4

  
  :سوابق پژوهشی

پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشـد     (کارایی اقتصادي و تئوریهاي تولید و قیمت گذاري نفـت خـام    )1
  )معارف    اسالمی و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشـد فلسـفه   (انونی و کاربرد آن در اقتصاد ق –الگوي توضیح استنتاجی  )2
 )علم

 )WTO پروژه پایانی دوره عالی مذاکرات تجاري بین الملل(رژیم تجارت خدمات در اقتصاد ایران  )3

 )جزوه درسی(  1367، )ع(کلیات اقتصاد، دفتر تحقیقات اقتصادي، دانشگاه امام صادق  )4

، پذیرفته شده در اولین کنگره بررسی اندیشـه  )ره(  ز جنگ فقر و غنا در اندیشه امام خمینیتحلیلی ا )5
 )مقاله(، تهران 1371، خرداد )ره(  هاي اقتصادي امام خمینی

 )طرح پژوهشی( 1372، )ع(اولویتهاي تولید از دیدگاه اسالم، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق  )6

 )طرح پژوهشی(1372،  )ع(ات،  دانشگاه امام صادق حق معاش، مرکز تحقیق )7

ریشه هاي فرهنگی اقتصاد، ارائه شده در نخستین کنگره ملی فرهنـگ و توسـعه، وزارت فرهنـگ و     )8
  )مقاله( 1372ارشاد اسالمی، 
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  )مجري طرح پژوهشی( 1375، )ع(کتابشناسی فلسفه اقتصاد، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق    )9
  1382،  ) همکار طرح(تدوین پیشنویس الیحه  خصوصی سازي در جمهوري اسالمی ایران،    )10
  1386) همکار طرح(قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،  44تدوین پیشنویس الیحه اصل  )11
راهکارهاي تقویت حاکمیت ملی درفرآیند جهانی شدن اقتصاد، مرکز ملی مطالعـات جهـانی شـدن،     )12

   1386) طرح مجري(
  1386) همکار طرح(بررسی سیاستهاي دولت رفاه ملی در انگلستان پس از جنگ جهانی دوم،  )13
بررسی تطبیقی اصـول عقالنیـت و بـازار در مکاتـب اقتصـادي نئولیبرالیسـم و اسـالم، پژوهشـکده          )14

  )مجري طرح( 1386مطالعات تطبیقی اقتصاد، 
المی ایرانی پیشرفت، مجموعه مقـاالت نخسـتین همـایش ملـی     اهداف و مبانی اقتصادي الگوي اس )15

 1389الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، 

بررسی نحوه همکاري متقابل دولت و نهادهاي مالی در برنامه خصوصی سازي کشورهاي مختلف و  )16
 1389ارائه پیشنهادهاي کاربردي براي ایران، مدیر هماهنگی و همکار طرح، 

وش شناختی اقتصاد نئوکالسیک بر پایه رئالیسم انتقادي، رویکردي به نظریه اقتصـاد  نقد فردگرایی ر )17
 )پایان نامه دکتري فلسفه علم وفناوري(؛ 1392اسالمی صدر، 

مجري ( 1392هاي استراتژیک ریاست جمهوري،  حقوق شهروندي و عدالت اقتصادي، مرکز بررسی )18
  )طرح

 
  تألیف و ترجمه

 3هاي اسالمی؛ مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی علـوم انسـانی،    رهنگ و ارزشعلوم انسانی در بستر ف )1
 1391انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، مجلد، 

یحیی عبـدالرحمن، انتشـارات مؤسسـه عـالی     ترجمه کتاب شیوه بانکداري و تأمین مالی اسالمی، نوشته  )2
 1393، يآموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریز

در  راهکارهاي تقویت حاکمیت ملی درفرآیند جهانی شدن اقتصاد، مرکـز ملـی مطالعـات جهـانی شـدن،      )3
 دست چاپ

  

  سوابق اجرایی
  1371و  1370، )ع(راه اندازي مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق )  1 
  1378تا  1374، )ع(مدیرعامل دفتر نشر دانشگاه امام صادق )   2
  1378تا  1374، )ع(مدیریت داخلی فصلنامه  پژوهشی دانشگاه امام صادقراه اندازي و )   3
طراحی و راه اندازي پژوهشکده  مطالعات تطبیقی اقتصاد در پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،     )   4

  1376و  1375
  1381ا ت 1375مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، )   5
  1386-1382وین، ) ع(فرهنگی و آموزشی مرکز اسالمی امام علی معاون) 6
  1384وین، ) ع(سرپرست مرکز اسالمی امام علی) 7



 ٤

کـاربردي در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات      اندازي پژوهشکده علوم انسـانی و اجتمـاعی    طراحی و راه) 8
  1393فرهنگی، 

  

  :سوابق استخدامی
  1375-1370) ع(عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق

 تاکنون -1375 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعضو هیأت علمی 
 

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

  راهنماي پایان نامه(بررسی ا نتقادي روش شناسی فریدمن( 

  مشاور پایان نامه(ارزیابی مقایسه اي مدلهاي اقتصاد سنجی براي پیش بینی قیمت نفت خام( 

 مشاور پایان نامه(بیمه هاي اجتماعی و رشد اقتصادي در ایران  رابطه میان( 

 مطالعه موردي کشورهاي (وري کل عوامل تولید  محور بر رشد بهره هاي اقتصاد دانش بررسی نقش مؤلفه
 )مشاور پایان نامه) (منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمی

  مشاور پایان نامه(رابطه بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اکو( 

 مشاور پایان نامه(هاي رفاهی تورم در ایران  محاسبه هزینه( 

 مشاور پایان نامه(هاي واگذار شده ارزیابی تأثیر خصوصی سازي بر عملکرد مالی و اقتصادي شرکت( 

 


