
 

 

 سعــید موســوی 
 دانشگاه عالمه طباطبايي    انيــريت بازرگــدكتراي مدي

 فوق لیسانس علــوم ارتباطات    دانشگــاه صــدا و سیما

 دانشــگاه عالمه طباطبايي ـي  يت اجرافوق لیسانس مدير

 

 

 برخی از سوابق اجرایی

 

با سازمان صدا و سيماي   همكاري -

 7531ال جمهوري اسالمي ايران از س

سال  2و به مدت  7511 تا سال

كننده، نويسنده و عنوان تهيهبه

 هاي تلويزيوني.    پژوهشگر برنامه

رسا، وابسته به همكاري با شركت پيام -

عنوان مشاور شهرداري تهران به

 .سازنده تيزرهاي تبليغاتي  تبليغاتي و

گذاري همكاري با شركت سرمايه -

ر عنوان مشاوتامين اجتماعي به

 تبليغاتي .

همكاري با انجمن مديران صنايع  -

جمهوري اسالمي ايران و نشريه 

ارگان اين       مطبوعات صنعت و

 .عنوان مشاور مطبوعاتيانجمن به

دوره حضور  5مدير تعالي سازماني در  -

شركت آذين خودرو در جايزه تعالي 

  سازماني

 . تكويشركت ف يمنابع انسان ريمد -

خودرو همكاري با شركت آذين -

عنوان مدير واحد آموزش، روابط به

 و  7513تضمين كيفيت از  عمومي و

عنوان معاونت تضمين كيفيت بهسپس 

؛ مدير توسعه منابع انساني ،مدير تعالي 

 و نماينده مديريت.

همكاري با شركت صنعتي صدرا  -

عنوان مشاور تبليغاتي و سازنده به

 .مستند هايفيلم

 

 



 یاعضویت در مراجع حرفه

 

عضو كميته ملي استاندارد مديريت  -

كيفيت موسسه استاندارد و تحقيقات 

 .ايران صنعتي

عضو هيات مديره كانون طراحي   -

مهندسي و طراحي مونتاژ ايران از 

 7535سال 

شركت  يكاربرد -يمركز علم سيرئ -

تا سال  7531خودرو از سال  نيآذ

7535. 

عضو كارگروه بهره وري و كيفيت  -

صنايع و معادن  اتاق بازرگاني و

 .تهران

 

 

 ها و مدارس عالیبرخی از سوابق تدریس در دانشگاه

عنوان مدرس سازمان صدا و سيما به -

 . كنندگيدوره تهيه

در مقطع  –دانشگاه عالمه طباطبايي  -

 كارشناسي ارشد . 

در مقطع  – دانشگاه شهيد ستاري -

 كارشناسي ارشد.

 DBAو   MBAمدرس دوره هاي  -

ت استراتژيک منابع در زمينه مديري

 انساني و رفتار سازماني.

مدرس  -سازمان مديريت صنعتي  -

دوره هاي مديريت منابع انساني و 

 .رفتار سازماني

 

 و مطالعاتی های پژوهشیفعالیت

ترجمه کتاب برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به همراه آقای دکتر سید محمد اعرابی  -

 ، استفن جی هینز.نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی.نویسندگان:آلن بانت 6831درسال 

 . ناشر انتشارات مهکامه . تهران 6831کتاب استراتژی دانش در مهر  مولف -

 برای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 6811پژوهش صنعت کاغذ در ایران در سال  -

تهیه شده و براساس این  6811پژوهش مربوط به صنعت چای در ایران که در سال  -

 مستند تلویزیونی تهیه و پخش شده است. برنامه02وهش،پژ

سمینار صنعت خودرو و در  ها.سازی در ایران: تنگناها و چالشبررسی صنعت قطعهمقاله  -

 توسعه 

عنوان به  به دومین همایش صنعت تبلیغات در ایران، این مقاله  مقاله فرهنگ و  تبلیغات -

 یکی از مقاالت برگزیده انتخاب و معرفی شده است.



المللی مدیریت های مدیریت کیفیت در ایران به سمینار بینمقاله مشکالت استقرارسیستم -

 خودرو.موردکاوی: شرکت آذین ، تحت  عنوان ؛6830کیفیت در ایران، تیرماه 

کنفرانس تحقیق و توسعه در به  های مدیریت کیفیت.در سیستم توسعه مقاله تحقیق و -

 . 6830ایران، آذرماه 

 .6830پروژه تحقیقاتی محاسبه فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سال  -

و  یدربخش گردشگر یتوسعه منابع انسان یراهبردها نیتدو یبرا یمدل مفهوم مقاله -

. ارائه شده در همایش آموزش و اشتغال در صنعت   گردشگری و یفرهنگ راثیم

 6838انگردی در اسفند جه

منابع  کیاستراتژ یبا مدلها Tsزویا تیفیک تیریمد ستمیالزامات س یقیمقاله: مطالعه تطب -

     6831. به دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در سال یانسان

مقاله بررسی آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی براستراتژی مدیریت منابع انسانی  -

یران . کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای بنگاههای اقتصادی ا

 .6831تجارت جهانی درسال 

کنفرانس ملی مدیریت  مقاله عنوان سازمانهای مجازی راهبردی  برای مدیریت تحول . -

 . 6831تحول در سال 

                ررفتامقاله: مبانی نظری و مفهوم شناسی رفتار انسانی و تغییر فرهنگی دراستاندارد سازی  -

 استاندارد سازی رفتار بخشی از فرایند پاسخگویی پلیس جامعه محور مقاله -

 مقاله چارچوبی نظری برای ثمربخشی تصمیم گیری در سازمانهای ایران -

موردی: مدیران یک شرکت  . مطالعه "نحوه مدیریت فردی تعارض"مقاله تعارض وفرد -

 6831خودرو.قطعه ساز 

ومددکاری اجتماعی. ارائه شده به همایش: بررسی نقش مشاوره و  مقاله توانمند سازی -

 6831مددکاری اجتماعی درتامین و توسعه امنیت روانی و اجتماعی.

                Administrationموردکاوی:توانمندسازی و مددکاری اجتماعی.  مقاله کاربرد تئوریها در -

ژی های منابع انسانی.شهریور مدلهای هماهنگی درتفکر استراتژیک سازمان واسترات -

6831                   

گونه شناسی استراتژیهای مدیریت دانش.ارائه شده در :چهارمین کنفرانس توسعه منابع  -

 6831انسانی . 

 6831الگوی مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه ها. -

رائه شده در: اولین  مدلهای هماهنگ استراتژیهای مدیریت دانش درکتابخانه های عمومی .ا -

 6831نشست تخصصی خالقیت و نوآوری در کتابخانه های عمومی  .

الگوی استراتژیهای هماهنگ مدیریت دانش برای ارتقای امتیاز عملکرد پژوهشگاه های  -

 6831وابسته به موسسات و نهادهای دولتی در ایران.

 


