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 وحید غالمرضایی

 ریزی و تعالی سازمانمدیرکل دفتر برنامه

02188964149-02188964061 

gholamrezayee.v@cspf.ir 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

 یتوسعه منابع انسان شیگرا یدولت تیریارشد مد یکارشناس

 

 سوابق شغلی

 یکشور یصندوق بازنشستگ –یسازمان یو تعال یزیرمعاون دفتر برنامه

  یکشور بازنشستگی صندوق –هاداده تیریگروه آمار و مد سئیر

  یکشور بازنشستگی صندوق –اداره رفاه  سئیر

 یکشور یصندوق بازنشستگ -(ی)طرح و بررسی زیکارشناس مسئول برنامه ر

  یکشور یصندوق بازنشستگ -یزیرکارشناس برنامه

 یوزارت رفاه و امور اجتماع -یزیرکارشناس برنامه

 1401-عملکرد  یابیو ارز تیریمد تهیو عضو کم ریدب

 1401- یو هوشمندساز کیتوسعه دولت الکترون تهیو عضو کم ریدب

 1401- یکشور یصندوق بازنشستگ یبهره ور یارتقا یتخصص تهیو عضو کم ریدب

 1401- یکشور یتابعه صندوق بازنشستگ یبنگاهها و شرکتها یسامانده تهیعضو کم

 1393تا  1392 -دبیر کمیته ارزیابی عملکرد صندوق

 1400-از حقوق مردم  انتیو ص یبازرس سالمت ادار
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محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه عضو کمیته تخصصی ارتقای بهره وری صندوق از سوی معاون 

 1394تا  1391-اجتماعی و رئیس کمیته راهبردی ارتقای بهره وری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

 1394 –عضو کمیته مدیریت عملکرد

 1394 - عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی

 1394-عضو کارگروه تخصصی ساختار و برنامه های صندوق 

 1397 -از حقوق مردم  انتیو ص یسالمت ادار تهیعضو کم

 1396و  1389 -عضو کمیته بررسی آثار بازنشستگان 

مسئول کارگروه تخصصی طرح و برنامه کمیته فرعی پدافند غیر عامل از سوی معاون اداری و مالی صندوق 

 1390 -و رییس کمیته فرعی پدافند غیر عامل

 1393 -ی نظام پیشنهادات از سوی معاون محترم اداری و مالی صندوقعضو کارگروه ارزیاب

تا  1391 -عضو کارگروه ارزیابی نظام پیشنهادات از سوی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستمها

1392 

 1399و  1396 -یو مال یمعاون محترم ادار یاز سو شنهاداتیپ یابیارز یتخصص ندهینما

 1398 -یو مال یمعاون محترم ادار یصندوق از سو یندهایبهبود فرآ یگروه کارشناس ریدب

 1392 -عضو کمیته برنامه و بودجه صندوق

 1398و  1397-صندوق کیبرنامه استراتژ نیعضو کارگروه تدو

 


