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 26شماره شناسنامه:     سیاهکلی نام خانوادگی: حدادی رضا نام: حبیب

   01/10/1346متولد:
 

 تحصیالت: 

 محل اخذ مدرک   سال اخذ  رشته   مقطع تحصیلی 

 بابلسر دانشکده اقتصاد   -دانشگاه مازندران  1369  نظری  قتصادا  لیسانس 

  (MBA) دانشکده مدیریت – تهران دانشگاه صنایع و معادن  1390  مدیریت اجرایی   فوق لیسانس 

 دانشکده مدیریت –دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز    1394  مدیریت مالی   فوق لیسانس 

 ( DBA)آزاددوره عالی  –تهران  دانشگاه صنایع و معادن  1395  مدیریت استراتژیک   حرفه ای  یادکتر

 سوابق کاری: 

  نام شرکت/موسسه 
 تاریخ شروع 

 سال  - ماه
 

 تاریخ پایان 

 سال  - ماه
 

 مدت

 سال  - ماه
 سمت  

 وظیفه( نظام )سرپرست حسابداری پروژه ها   02 -  71 07  69 07   فرماندهی مهندسی ستادکل

 پروژه ها )قراردادی( رئیس حسابداری   - 07  72 02  71 08  فرماندهی مهندسی ستاد کل

 حسابرس ارشد  08 04  80 12  72 08  رسمی پرسنل -سازمان حسابرسی 

 سرپرست حسابداری مالی)معاون مالی(  02 -  82 12  81 01  ایران خودرو-شرکت شتابکار)سهامی خاص( 

 مدیر حسابرسی داخلی  01 06  84 06  83 01  ایران خودرو-شرکت شتابکار)سهامی خاص( 

 مدیر مالی و اداری و عضو هیأت مدیره  03 06  87 12  84 06  )سهامی خاص( شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

 مشاور مالی و مالیاتی   02 -  87 12  86 01  )سهامی خاص( شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس 

 مالیاتی مشاور مالی و   01 03  85 11  84 09  )سهامی خاص( شرکت تأمین سالمت میالد

 اقتصادی  و مدیر مالی  05 08  93 08  88 01  ( عام )سهامی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 )غیر موظف( عضو  هیات مدیره  01 09  96 07  94 10  امید اندیشانآتیه و پشتیبانی شرکت خدمات بازرگانی

 هیات مدیره نایب رییسو  عاملمدیر   - -  تاکنون    93 09  ( عامشرکت تامین سرمایه امید)سهامی 

 عضو کمیته ریسک      تاکنون   98 11  شرکت تامین سرمایه امید)سهامی عام( 

 عضو کمیته سرمایه گذاری      تا کنون   98 09  شرکت تامین سرمایه امید)سهامی عام( 

 )غیر موظف( مدیرهعضو  هیات   - -  تا کنون   95 08  سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار

 عضو هیأت عامل )غیر موظف(   - -  تا کنون   95 11  صندوق تثبیت بازار سرمایه 

 عضو کمیته حسابرسی      تاکنون   99 03  بیمه ملت 
نماینده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در 

ماده 3موضوع بند یاتی حل اختالف مال یها اتیه

 ق م م 244

     تاکنون   99 09 
عضو هیات حل اختالف مالیاتی در ادارات  

  کل امور مالیاتی شهر تهران 

 هیأت مدیره عضو موظف      تاکنون   1400 09  صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها 

 ای:سوابق حرفه 

 831293به شماره عضویت  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران -1

 8320099به شماره عضویت   عضو انجمن حسابداری ایران -2

 8610271به شماره عضویت  ای مدیران مالی ایرانعضو انجمن حرفه  -3

  9166346264به شماره عضویت  عضو انجمن حسابرسان داخلی -4

 



 

 :استام به شرح ذیل تهیافدر حسابرسی آنها حضور به عنوان حسابرس هایی که  از شرکت  نمونه ایاسامی 

 ای قدس فروشگاههای زنجیره - هوندا -شرکت تولیدی تیزرو )سهامی عام( -

 خدمات درمانی نیروهای مسلح - هوندا -شرکت بازرگانی تیزرو )سهامی خاص( -

 مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی - شرکت جهاد نصر استان هرمزگان )سهامی خاص(  -

 بانک سینا-موسسه مالی و اعتباری بنیاد - شرکت ریسندگی و بافندگی ری )سهامی عام(  -

 شرکت مرغ خانگی )سهامی خاص(  - ایران بلغارستان )سهامی خاص( بین المللی شرکت حمل و نقل  -

 شرکت صنایع فلزی ایران )سهامی خاص( - شرکت کشت و صنعت توداک)سهامی خاص( -

 گروه پزشکی بروزیه)بیمارستان قدس اراک، ساسان و بیمارستان مردم تهران(  - شرکت تسمه ملی )سهامی خاص(  -

 شرکت طریق القدس)سهامی خاص(  - شرکت کفش آزاده )سهامی خاص(  -

  شرکت قدس پالستیک )سهام خاص(  -

  غرب )سهام خاص(-شرکت زمزم تهران  -

  شرکت کشتی سازی خلیج فارس )سهام خاص( -

  تهران و حومهشرکت واحد اتوبوسرانی  -

  )مترو(  تهران  شرکت راه آهن شهری -

 

 


