
 

  فرم رزومه 

مشخصات فردی                          

حبیب رضا هادیان نام و نام خانوادگی:   

  

  

1392  -1373بهمن ماه    سال اخذ مدرک تحصیلی:   
            

کارشناسی مدیریت صنعتی  تحصیالت:  

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 مشخصات خدمتی  

بطور پیوسته  تاکنون   22/05/1366: سابقه کاری  آخرین پست سازمانی:                                                                                    

 سوابق خدمتی:  

 از تاریخ تا تاریخ  عنوان شغل  مؤسسه مربوطه 

13/09/1373 مسئول دریافت و پرداخت ، مسئول تنظیم حساب، ممیز اسناد  سازمان صنایع دفاع   21/05/1366  

ر) وابسته به بانک صادرات( ه موسسه فرهنگی سپ 14/01/1375 رئیس حسابداری    14/09/1373  

29/04/1375 مسئول حسابداری شعب  شرکت ایرسوتر   15/01/1375  

14/01/1376 رئیس امور مالی  شرکت ایرسوتر   30/04/1375  

30/10/1376 سرپرست حسابداری  شرکت ایرسوتر)استخدام رسمی(   15/01/1376  

09/11/1383 مدیر امور مالی   شرکت ایرسوتر   01/11/1376  

30/10/1383 با حفظ سمت بعنوان مسئولیت مدیریت امور اداری شرکت ایرسوتر   30/04/1381  

10/11/1383  باز خرید خدمت از شرکت ایر سوتر    

و پشتیبانی  اداریمدیر امور مالی ،  شرکت یادمان )وابسته به بنیاد تعاون(   20/09/1384  11/11/1383  

16/10/1384 مشاور رئیس هیأت مدیره  شرکت ایرسوتر)استخدام مجدد(   26/09/1384  

30/11/1385 مدیر امور مالی  شرکت ایرسوتر   17/10/1384  

24/02/1389 نماینده سازمان در کشور ترکمنستان  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای    01/12/1385  

29/12/1390 معاون مالی و منابع انسانی  شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن   25/02/9138  

25/09/1391 مشاور مدیر عامل  سازمان منطقه آزاد اروند   26/06/1391  

( یعضو موظف هیأت مدیره )براساس ابالغ معاون اول ریاست جمهور سازمان منطقه آزاد اروند   03/10/1391  26/09/1391  

15/07/1392 عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت  سازمان منطقه آزاد اروند   04/10/1391  

اروند مشاور هیأت مدیره منطقه آزاد  سازمان منطقه آزاد اروند   25/08/1393  15/07/1392  

سرپرست معاونت مالی و سرمایه گذاری گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و حفظ سمت   ایران خودرو 

نابع انسانی و خدمات ارزیابی عملکرد مدیران مسرپرست معاونت   

02/12/3913  25/08/1393  

17/12/1393   مدیر عامل در هواپیمایی کیش ایر مشاور عالی هواپیمایی کیش    25/11/3913  

         اداری و پشتیبانی شرکت هواپیمایی کیش ایران و عضو هیأت مدیره شرکت  -معاون مالی هواپیمایی کیش ایر 

کوشا کیش همراه   

23/08/9413  17/02/9313  

مالی شرکت مجتمع معادن مس تکنار  -معاون اداری صندوق بازنشستگی کشوری  15/12/9413 تا کنون    

حال حاضر در  حسابرس داخلی شرکت پدیکو  بانک ایران زمین   

با حفظ سمت   مدیر عامل ونائب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار  صندوق بازنشستگی کشوری   در حال حاضر  

 شرح وظایف و مسئولیت ها )بطور خالصه( 

 سیاست گذاری برای انجام امور مالی ، اداری، بازرگانی شرکت در چارچوب قوانین                         -

 برنامه ریزی منابع انسانی و سیاست گذاری برای تأمین و تعدیل نیروی انسانی متناسب با برنامه های و سیاست های کاری شرکت   -

 مالی شرکت و نظارت بر مصارف صحیح منابع مالی تخصص یافته   برنامه ریزی در خصوص بودجه بندی و تأمین منابع -

 نظارت بر حسن اجرای امور اداری ، مالی ، بازرگانی و پشتیبانی ، بازرایابی و فروش شرکت  -

 نظارت بر امر وصول ، توزیع ، مصرف ، درآمدها و اعتبارات شرکت  -

 نظارت بر جریان صحیح اطالعات و مستند سازی فعالیت های شرکت   -

 سیاست گذاری برای تأمین لجستیکی واحدهای تابعه شرکت و نظارت بر اجرای آن  -

 نظارت مستمر بر نحوه انعقاد قراردادهای خرید و همچنین فروش محصوالت و خدمات  -



 

 

 ، برنامه ها، مصوبات و دستورالعمل هامستمر بر اجرای سیاستها برنامه ریزی ، هدایت و نظارت     -

 همکاری و هماهنگی با سایر معاونین شرکت در موارد لزوم به منظور حل مشکالت مالی ، اداری و پشتیبانی آنها   -

   ایجاد هماهنگی بین مدیریت های زیر بخش به منظور حصول وحدت رویه در نحوه ارائه انواع خدمات اداری، مالی و پشتیبانی به واحدهای شرکت   -

 برقراری ارتباط مستمر با مدیران واحدهای زیربخش و ایجاد هماهنگی بین آنان جهت افزایش بهره وری    -

 دوره ای به مدیر عامل ، هیئت مدیره و معاونت های زیربط   تهیه و ارایه گزارش های موردی  و   -
 

 عضویت در کمیته ها و کارگروه ها 

 نام کمیته  شرح مسئولیت شماره و تاریخ ابالغ  نام کمیته  شرح مسئولیت شماره و تاریخ ابالغ 

 رسیدگی به امور مدیران  مسئول رسیدگی  12/03/89مورخ  3936 کمیته الزامات  عضو کمیته 20/06/90مورخ  12466

 کمیته درمان شرکت   رئیس کمیته  31/03/89مورخ  4958 کمیسیون معمالت  عضو اصلی  29/09/90مورخ  17885

 کمیته وصول مطالبات  رئیس کمیته    06/04/89مورخ  5242 کمیته وصول مطالبات   عضو اصلی  05/10/90مورخ  18335

 کمیته ورزش   رئیس کمیته    09/05/89مورخ  6898 الزامات کمیته  عضو کمیته 19/10/90مورخ  19315

 کمیسیون معامالت  عضو اصلی    12/05/89مورخ  7175 کمیته انتصابات  دبیر کمیته     27/10/91مورخ  687

ارزیابی   عضو کمیته   28/09/89مورخ  15325 کمیته مشاغل سخت وزیان آور  نائب رئیس کمیته  14/01/91مورخ  34 و  کمیته  کارکنان 

 مدیران 

شرکت   رئیس کمیسیون    17/12/93مورخ  16762/200 کمیته انظباطی شرکت هواپیمایی کیش  عضو کمیته   26/12/93مورخ  16765 معامالت  کمیسیون 

 هواپیمایی کیش 

انسانی   رئیس کمیته  26/12/93مورخ  16764 منابع  و  اداری  امور  کمیته 

 هواپیمایی کیش 

مستغالت   رئیس کمیته  26/12/93مورخ  16763 و  امالک  کمیته 

 هواپیمایی کیش 

 کمیته سفارشات خارجی  عضو کمیته 02/02/94مورخ  17497   

 سوابق تحصیلی 

 نوع مدرک  رشته تاریخ اخذ مدرک  نام موسسه صادر کننده گواهی 

 دیپلم   مکانیک  1363 هنرستان عالمه طباطبائی 

 کارشناسی  مدیریت صنعتی  1373 دانشگاه آزاد اسالمی 

 کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی  1392 دانشگاه پیام نور 

 آموزش های تخصصی طی شده 

 نوع دوره  نام دوره  مدت تاریخ برگزاری موسسسه آموزشی برگزار کننده 

 آموزشی اصل حسابرسی و گزارش فروش دفاتر خدمات مسافرتی ساعت  60 25/02/87 هواپیمائی جمهوری اسالمی 

سمینار   نقش اطالعات مالی در تصمیم گیری مدیران عامل  ساعت  8 23/10/83 موسسه فن آوری و مطالعه راهبردی بینا 

 تخصصی

سمینار   مهندسی مالی و کارکردهای آن در شرکتها و سازمانها  ساعت  8 15/06/85 موسسه فن آوری و مطالعه راهبردی بینا 

 تخصصی

مطالعه راهبردی بینا موسسه فن آوری و  سمینار   معافیت های مالیاتی شرکت ها در قانون جدید مالیاتها  ساعت  8 10/08/85 

 تخصصی

سمینار   LCاعتبارات اسنادی  ساعت  8 20/10/85 موسسه فن آوری و مطالعه راهبردی بینا 

 تخصصی

سمینار   اپراتوری کامپیوتر ساعت  60 11/08/84 موسسه صبا پرداز 

 تخصصی

سمینار   نحوه تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی ساعت  8 17/05/89 موسسه نواندیشان کاسپین دانش صبا 

 تخصصی

 آموزشی آموزش عالی قرآن  ----- 01/04/77 سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران 

ساعت  8 07/10/91 دانشگاه شیراز   آموزشی نشانه شناسی شخصیت کاری  

ساعت  8 08/10/91 دانشگاه شیراز   آموزشی مدیریت خالق  

قانون مناقصات ، قوانین و مقررات به معامالت طرحهای عمرانی و   ساعت  16 16/02/94 موسسه مطالعات راهبردی سروش 

 غیر عمرانی 

 آموزشی

ساعت  16 27/10/89و 26 دبیرخانه کنفرانس بهبود وتحول اداری   کنفرانس  کنفرانس بهبود و تحول اداری  

ساعت  16 17/07/92و 16 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی   کنفرانس  کنفرانس تحلیل فرصتهای اقتصادی ، سرمایه گذاری و بازرگانی  



ساعت  16 17/02/92و  16 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی   کنفرانس  تحلیل فرصتهای اقتصادی ، سرمایه گذاری و بازرگانی  

 کشور ماموریت های خارج از 

 کشور  مدت جهت تاریخ عزیمت  کشور  مدت جهت تاریخ عزیمت 

جمهوری   روز  8 بررسی وضعیت پایانه  01/01/82

 ترکمنستان 

 جمهوری آذربایجان  روز  5 رسیدگی به حساب شعب  04/07/77

رسیدگی به حساب کشتیرانی   11/09/82

 آلبروس

جمهوری   روز  6

 ترکیه

روز  5 رسیدگی به حساب شعب  12/12/77  جمهوری ترکمنستان  

انعقاد قرارداد با استانداربصره   26/10/91

جهت ایجاد منطقه آزاد  

 مشترک

حضور در دادگاه و دفاع از منافع   21/06/79 عراق روز  5

 ملی

روز  11  جمهوری ترکمنستان  

حضور در نمایشگاه گردشگری   25/11/91

 میالن 

  -ایتالیا  روز  7

 سوئیس 

روز  15 آستاراخان بازدید شعب مسکو و  07/01/80  جمهوری فدرال روسیه  

حسابرسی دفتر دبی   1394

 هواپیمایی کیش 

روز  12 بررسی وضعیت پایانه  12/01/82 امارات  روز  3  جمهوری ترکمنستان  

 عضویت در مجامع و سازمان ها

 تا کنون  1384عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال    -

 سال   10نگردی گل سیر بمدت  ابازرس اصلی شرکت خدمات هوائی و جه  -

 توضیحات:

 

 


