سوابق فردی و تحصیلی
 نام و نام خانوادگی :سید حافظ موسوی
 کارشناسی :علوم سیاسی -دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد :روابط بین الملل -دانشگاه شهید بهشتی
 دکتری :روابط بین الملل -دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق کاری
 کارشناس سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) در دفتر امور بین الملل و
سازمانهای تخصصی-وزارت بازرگانی
 کارشناس سازمانهای منطقه ایی(سازمان همکاری های اقتصادی – اکو) در دفتر امور بین
الملل و سازمانهای تخصصی – وزارت بازرگانی
 کارشناس کشورهای عراق ،ترکیه و آلمان در سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت،
معدن و تجارت
 رییس گروه کشورهای اروپایی در سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
 رئیس گروه کشورهای صنعتی اروپا در سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت ،معدن
و تجارت
 رئیس گروه کشورهای منطقه بالکان در سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
 دبیر میز کشوری آلمان در سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 گذراندن دوره های آموزشی ویژه رایزنان بازرگانی
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 گذراندن آزمون ها و مصاحبه های تخصصی ویژه رایزنان بازرگانی انجام شده توسط معاونین
وزیر و مدیران ذیربط
 حضور در بازدیدهای استانی ویژه رایزنان بازرگانی از مراکز صنعتی و تجاری کل
کشور(استانهای آذربایجان ،خراسان ،اصفهان خوزستان ،هرمزگان ،کرمان ،کیش ،قم ،تهران و
 )...به مدت یک سال
 پذیرش بیش از  100هیات دولتی و خصوصی کشورهای اروپایی پس از برجام در سطح
رییس جمهور ،وزیر و معاونان وزیر)
 همراهی هیاتهای اعزامی دولتی و خصوصی در سطح وزیر و معاون وزیر و همچنین اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
 برگزاری جلسات کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و کمیته های تخصصی
 حضور در مذاکرات تجاری دو جانبه و چند جانبه انعقاد موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم
های همکاری ایران با طرفهای خارجی

سوابق آموزشی
 شرکت در دوره آموزشی :قانون و سیاست رقابت در کشور ژاپن به مدت یک ماه در کشور
ژاپن در سال  2007به زبان انگلیسی برگزار شده توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپن
()JICA
 شرکت در دوره های آموزشی تخصصی سازمان جهانی تجارت( )WTOبه زبان انگلیسی
 شرکت در دوره آموزشی بسته بندی محصوالت کشاورزی ،خشکبار و میوه های خشک با
همکاری سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن ( )JETROبه زبان انگلیسی
 شرکت در دوره آموزشی تاثیر جهانی شدن بر سازمان ملل به زبان انگلیسی توسط مرکز اطالع
رسانی سازمان ملل در تهران با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل
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 شرکت در دوره آموزشی مدل سازی فرایند های تجاری توسط شرکت خدمات انفورماتیک
راهبر با همکاری شرکت کانادایی TEC
 شرکت در دوره های آموزشی زبان انگلیسی تجاری
 شرکت در دوره های آموزشی تخصصی تجاری مدیران تراز جهانی در سازمان مدیریت
صنعتی
 شرکت در دوره های آموزشی مختلف اداری و مالی
 شرکت در دوره آموزشی مهارتهای هفت گانه کامپیوتر()ICDL
 شرکت در دوره های آموزشی تخصصی تجاری :بازاریابی بین المللی ،قراردادهای بازرگانی،
نمایشگاههای بین المللی ،مذاکرات تجاری به انگلیسی و فارسی ،مکاتبات تجاری به زبان
انگلیسی ،حمل و نقل بین المللی و اینکوترمز ،پرداختهای بانکی و بیمه ها ،گشایش اعتبارات
اسنادی ،مقررات صادرات و واردات ،امور گمرکی و ترخیص کاال ،صادرات خدمات فنی-
مهندسی ،مدیریت برند و تشریفات بین المللی

سوابق پژوهشی
 ترجمه :تاثیرات بحران مالی و اقتصادی جهانی سال  2008بر تجارت و توسعه – برگرفته از
سایت کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)
 تحوالت اخیر جهان عرب و گروه بندی های جدید در منطقه خاورمیانه :نشریه علمی-پژوهشی
انجمن ژئوپولتیک ایران
 مقاله -تاثیر تحوالت اخیر جهان عرب بر رقابت منطقه ایی ایران و ترکیه  :نشریه علمی-
پژوهشی انجمن ژئوپولتیک ایران
 پروژه :آشنایی با ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا()EU
 پروژه :راهبرد توسعه بازار در جمهوری فدرال آلمان :فرصت ها و چالش ها
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