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 ساعت12  به مدت 1386تدریس مقررات بازنشستگی  در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 

 ساعت12  به مدت  1387تدریس مقررات بازنشستگی در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در سال 

 ساعت8  به مدت 1391تدریس مقررات بازنشستگی در سازمان تعزیرات حکومتی در سال 

 ساعت12  به مدت 1392تدریس مقررات بازنشستگی سازمان زندان ها در سال 

کارشناس امور اداری و بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری

 :1382 تا 1378از  سال 

لیسانس  حقوق قضایی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

 :1378 تا 1368از  سال 

 ساعت12 به مدت  1386تدریس مقررات بازنشستگی در مرکز آموز ش قبت احوال کشور در سال 

سوابق تدریس- 4

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

: تاکنون 1393از سال 

 :1393 تا 1387از  سال 

 :1387 تا 1382از  سال 

رئیس گروه اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

 ساعت8 در استان لرستان به مدت 1383تدریس مقررات بازنشستگی به کارکنان وزارت تعاون در سال 
 ساعت 8 به مدت 1384تدریس مقررات بازنشستگی در مرکز آموزشی سازمان هواشناسی در  سال 

 ساعت48 به مدت 1385 و سال 1384تدریس مقررات بازنشستگی در  سازمان بنادر و کشتیرانی در سال 

 ساعت16 به مدت 1385تدریس مقررات بازنشستگی به کارکنان جدید االستخدام سازمان بازنشستگی کشوری در سال 

معاون مدیر کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

معاون قسمت اداره کل امور بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری
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