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حسين

كـدملي
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تاریخ تولد
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شماره شناسنامه

6315

محل صدور

تهران

وضعيت نظام وظيفه

كارت معافيت دائم

مشخصـات تحصـيلی
مدرك تحصيلي

محل اخذ مدرك

كارشناسي مدیریت صنعتي

دانشگاه شهید بهشتي

كارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني

دانشگاه شاهد

دكتری مدیریت مالي

دانشگاه تهران

** در دوره كارشناسي ارشد رتبه اول در بين ورودیهاي  1382كسب گردید** .
عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:
« تشخيص عوامل موثر در تشکيل شركتهاي هلدینگ و اولویت بندي آنها در جمهوري اسالمي
ایران از دیدگاه مدیران"
عنـوان رسـاله دکتـرا:
« طراحي موتور استنتاج سيستم خبره جهت ارزیابي و انتخاب صندوق سرمایه گذاري در ایران
مبتني بر ویژگي هاي صندوق :رویکرد تئوري راف"

دوره هـا و مـدارک:
نـام دوره

محـل اخـذ

CFA

موسسه آموزشي آریانا

اصول بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار

حسابرسي داخلي و عملياتي

پژوهشکده اتاق بازرگاني

تحليل تکنيکال

آریا سهم

فعـاليـتها وسـوابـق اجرايی:
محل فعاليت

عنوان و پست سازماني

زمان

گروهمدیریتسرمایهگذاري اميد

عضو هيات مدیره و مدیرعامل

ازشهریور 1400تاكنون

سرمایه گذاري صباتامين

نایب رئيس هيات مدیره و مدیرعامل از اسفند  97تا شهریور1400

گروه داروئي بركت

عضو هيات مدیره و مدیرعامل

از مهرماه  1397تا اسفند97

گروه سرمایه گذاري البرز

عضو هيات مدیره و مدیرعامل

از دیماه  96تامهرماه97

سرمایه گذاري اعتالء البرز

عضو هيات مدیره و مدیرعامل

از بهمن88تا شهریور 96

شركت سرمایه گذاري البرز

مدیر سرمایه گذاري

از مرداد  86تا بهمن 88

شركت سرمایه گذاري بوعلي

كارشناس سرمایه گذاري

از مرداد  85تا مرداد 86

سازمان حسابرسي

حسابرس

از اردیبهشت 83تا مرداد85

ساير فعـاليـتها وسـوابـق:
محل فعاليت

عنوان و پست سازماني

زمان

شركت بورس اوراق بهادار تهران

عضو غير موظف هيات مدیره

از مهر  99تاكنون

شركت بورس اوراق بهادار تهران

عضو هيات پذیرش

از آبان  99تاكنون

شركت بورس اوراق بهادار تهران

عضو كميته قوانين و مقررات

از آبان  99تاكنون

شركت بورس اوراق بهادار تهران

عضو كميته ریسك

از آبان  99تاكنون

شركت بورس اوراق بهادار تهران

عضو كميته حسابرسي

از آبان  99تاكنون

گروه سرمایه گذاري البرز

رئيس و عضو هيات مدیره

از مهرماه  1396تاكنون

گروه اقتصادي تدبير

عضو كميته ورود شركتها به بورس

از فروردین  1397تااسفند97

گروه اقتصادي تدبير

عضو كميته فروش شركتها

از بهمن  1396تاا سفند97

گروه اقتصادي تدبير

عضو كميته بورس مجازي

از شهریور1395تا اسفند97

گروه اقتصادي تدبير

عضو كميته تعامالت بين الملل و

از خرداد  1397تا اسفند97

صادرات
ستاد اجرایي فرمان حضرت امام خميني

عضو كميته صادرات

از بهمن  96تا بهمن 97

صندوق رفاه و تامين آتيه كاركنان گروه

عضو غير موظف هيات مدیره

از آبانماه  1395تاا سفند97

سرمایه گذاري اعتالء البرز

عضو غيرموظف هيات مدیره

از شهریور95تا شهریور96

شركت پخش البرز

رئيس هيات مدیره و عضو كميته حسابرسي

از مرداد90تا شهریور95

شركت داروئي فارابي

رئيس هيات مدیره و عضو كميته حسابرسي

از تيرماه  91تامهرماه 93

شركت البراتورهاي داروئي رازك

رئيس هيات مدیره و عضو كميته حسابرسي

ازمهرماه 93تا شهریور 95

شركت گروه توسعه انرژي تدبير

عضو كميته حسابرسي داخلي

از آبانماه 91تا دي ماه 97

اقتصادي تدبير

شركت بيوسان فارمد

عضو غير موظف هيات مدیره

از دیماه  91تا بهمن ماه 92

شركت صنایع دارویي ایران

عضو غير موظف هيات مدیره

از اردیبهشت89تا شهریور92

شركت البرز بالك

عضو غير موظف هيات مدیره

از آبانماه 86تا تيرماه91

شركت ویتانا

عضو غير موظف هيات مدیره

از آبان تا اسفند 1386

شركت كيوان

عضو غير موظف هيات مدیره

از مرداد 88تا مهر 89

شركت توليد دارو تاكستان

عضو غير موظف هيات مدیره

از آبان  88تا مهر 89

دانشگاه علمي كاربردي

بازارها و نهادهاي مالي

سال تحصيلي 93ترم اول

دانشگاه پيام نور

مدیریت مالي و حسابرسي

سال تحصيلي88و89

دانشگاه علم و فرهنگ

حسابداري براي مدیران – مقطع

سال تحصيلي  94ترم اول

ارشد

سـوابـق پـژوهشـی:

ترجمه کتاب:
راهنمای كاربردی مدیریت سرمایه گذاری ،اثر لوكاس اسنوپک تهران انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار
سال .1396
 -1تشخیص عوامل موثر در تشکیل شركتهای هلدینگ و اولویت بندی آنها در جمهوری اسالمي ایران از
دیدگاه مدیران -علمي و پژوهشي – مجله دانشور.
 -2طراحي موتور استنتاج سیستم خبره جهت ارزیابي و انتخاب صندوق سرمایه گذاری در ایران مبتني بر
ویژگي های صندوق :رویکرد تئوری راف" -علمي پژوهشي -مجله دانش سرمایه گذاری
 -3سري مقاله هایي با عناوین:
 مروری بر مفاهیم شركتهای هلدینگ.
 نحوه اثرگذاری شركتهای هلدینگ بر شركتهای تابعه.
 شركت هلدینگ ،انگیزه های شکل گیری.
 ارزیابي طراحي سازماني شركتهای هلدینگ.
 گزارشگری مالي شركتهای هلدینگ.
 شركتهای هلدینگ در سایر كشورهای جهان.
 مدیریت پرتفولیو در شركتهای هلدینگ.
 ایجاد سینرژی در شركتهای هلدینگ متنوع سازی در شركتهای هلدینگ .در ماهنامه پیام كوثر( .نشریه
داخلي سازمان اقتصادی كوثر)

