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سوابق مقاالت - 5

افتخارات و عناوین- 4

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

:  تاکنون 1398از سال 

  :1398  تا 1397از  سال 

 :1396 تا 1394از  سال 

رییس اداره آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری

رتبه اول کارشناسی ارشد، رشته آموزش بزرگساالن، دانشگاه تهران •

، انجمن آموزش و توسعه سرمایه انسانی"اقتصادسنجی ارزیابی برنامه های آموزشی در صندوق بازنشستگی کشوری"جایزه تجربه برتر آموزش در رابطه با تجربه  •

اخذ تقدیرنامه دو ستاره تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی صندوق بازنشستگی کشوری در دوره مدیریت اداره آموزش و توسعه •

اخذ جایزه مدیر برتر آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری، انجمن آموزش و توسعه سرمایه انسانی •

مدیرکل امورفرهنگی واجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 

کارشناس پژوهش و مطالعات، صندوق بازنشستگی کشوری •

کارشناس مطالعات اجتماعی مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری •

مسئول و مشاور برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری •

مدرس زبان انگلیسی آ موزشگاه زبان های خارجی ایران •

  :1393 تا سال 

دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران •

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران •

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی •

 زبان انگلیسی انستیتو علوم و فنون کیشFCEدانشنامه  •

مدیرکل دفتر هماهنگی اموراستانها صندوق بازنشستگی کشوری



.(1387)اجرای طرح نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزش ضمن خدمت صندوق بازنشستگی کشوری، اخذ تأییدیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری،  •

(1387 )پژوهشی آموزش عالی،- رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان، نشریه علمی •

(1387)پژوهشی فناوری آموزش، - رابطه آموزش رایانه ای با کارایی مسئولین علمی پارک علم و فناوری، نشریه علمی •

1387پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا، - نشریه علمی. تأثیر روش مدیریتی مهندسی ارزش بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهر مشهد •

 .(1388)، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "آینده بازنشستگی، نسل جدید سالمندی" •

 . (1388)، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "(OECDکشورهای )وضعیت معیشت در سنین سالمندی " •

 . (1389آذرماه )، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "(تدریجی)بازنشستگی مرحله ای" •

 . (1389)پژوهشی خالقیت و کارآفرینی، دانشگاه تهران - فصلنامه علمی "قابلیت های کارآفرینی و رابطه آن با سازگاری اجتماعی در مردان بازنشسته شهر تهران؛ در جستجوی راهی برای تقویت بازار کار و اشتغال " •

 .(1389آذر )، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "(چگونگی- ضرورت)اشتغال بازنشستگان جوان " •

(1389بهمن ماه )، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "سالمند شدن جمعیت و اصالحات سیستم های بازنشستگی " •

(1389 )وابستگی به اینترنت و افسردگی در دانشجویان، مجله سالمت روان، •

(1389)نقش ارتباطات در سازمان و مدیریت، ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی،  •

 (1390مردادماه )، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری "IOPSاصول پیشنهادی "مراجع نظارت بر بازنشستگی های خصوصی چه ویژگی هایی بایستی داشته باشند؟ " •

.14 ص5532، سال نوزدهم، شماره 1392 آذرماه20؛ روزنامه ایران، چهارشنبه  "بازنشستگان، متقاضیان جدید بازار کار" •

.16 ص5613، سال نوزدهم، شماره 1393 فروردین ماه17روزنامه ایران، یکشنبه  "نظام تأمین اجتماعی مطلوب در گرو رونق اقتصادی " •

( 1395آبانماه  )،  اثر ارنی جی زلینسکی، انتشارات راه فردا،"چگونه بازنشستگی شاد داشته باشیم"ترجمه کتاب  •

( 1395آبانماه  )،  اثر ارنی جی زلینسکی، انتشارات راه فردا،"لذت فراغت"ترجمه کتاب  •

Dif in Dif"(1395)اثربخشی دوره قوانین و مقررات بازنشستگی دستگاه های اجرایی با استفاده از مدل اقتصادسنجی "همکاری در پروژه  •

1395، "اقتصادسنجی ارزیابی برنامه های آموزشی؛روایت یک تجربه در صندوق بازنشستگی کشوری"شرکت در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی و ارائه تجربه برتر  •

(1396)پژوهشی مطالعات رسانه ای، دانشگاه آزاد اسالمی- نشریه علمی. (مقایسه زنان و مردان شهر تهران)بررسی قابلیت های کارآفرینی در بازنشستگان  •

(1396 )و ارائه به شورای ملی  سالمندان، "ورود به دوران بازنشستگی"تدوین طرح ملی  •

(1396 )همکاری در تدوین سند راهبردی آموزش و توسعه صندوق بازنشستگی کشوری، •

 (1397)، انتشارات مرکز پژوهش های عالی تأمین اجتماعی"سیر تطور حمایت از بازماندگان در قوانین مستمری ایران"تألیف کتاب  •

اخذ پذیرش چاپ- (1397)فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی ،  "های دولتی شهر تهران¬اقتصادی موثر بر میزان رضایت از زندگی اعضای هیئت علمی بازنشسته دانشگاه- بررسی  عوامل اجتماعی" •

.موسسه پژوهش های صبا. "بازنشستگی لنگرگاه آرامش  "تألیف کتاب •

• Zadehgholam.Z and et al (2015). “The Role of Fatigue and Work Overload in Predicting Work Situation Awareness among Workers”, International Journal of Occupational 

Hygien by Iranian O ccupational Health Association(IO HA ).

• Zadehgholam.Z and et al (2015). “Work Stress, Sleepiness and Predicting Work Situation Awareness among Workers”, Journal of  Practice in Clinical Psychology(JPCP), 

University of S ocia l Welfare  & Rehabilitation S ciences .

• Interaction between Life Satisfaction and Health:Evidence from Simultaneous Equations Model, Proposal for International Conference “EHH 2016” Accepted

• Determinants of Life Satisfaction among Iranian Elderly: Evidence from a Microeconometric Model, Proposal for International Conference “EHH 2016” Accepted.


