«به نام خالق هستی بخش یکتا»
«رزومه»
مشخصات فردی:
نام:رحمت اله نام خانوادگی:خرمالی تاریخ تولد 2531/21/12:صادره از:آزادشهر وضعیت خدمت:انجام داده
مشخصات تحصیلی:
مقطع

معدل

رشته تحصیلی

دانشگاه

دوره

تاریخ فراغت از تحصیل

کارشناسی

مهندسی صنایع

23/21

روزانه

بوعلی سینا همدان

2531/11/12

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

21/12

روزانه

آزاد فیروزکوه

2511/11/23

االل

سوابق کاری:

ردیف

پست سازمانی

نام دستگاه/شرکت

موضوع فعالیت-شهر

مدت فعالیت

1

کارشناس صنایع و سرمایه گذاری

صنعت،معدن تجارت گلستان

دولتی/گرگان

31/11/11- 31/21/11

2

کارشناس سیستمها

شرکت پگاه گلستان

تولید لبنیات/گرگان

33/13/11-31/11/21

3

کارشناس برنامه ریزی

شرکت مهندسی اندیشه وران

شرکت مشاوره در زمینه پتروشیمی/عسلویه

33/22/51-33/13/11

4

کارشناس برنامه ریزی وکنترل

شرکت پلیمر آریا ساسول

تولید اتلین وپلی اتیلن/عسلویه

31/21/51-33/21/12

5

کارشناس مسئول برنامه ریزی

شرکت پلیمر آریا ساسول

شرکت پتروشیمی ایران وساسول آفریقای

11/12/23-33/12/12

6

کارشناس برنامه ریزی،سرمایه گذاری

اداره صنعت ،معدن وتجارت گنبد

جنوبی/عسلویه
دولتی/گنبدکاووس

11/13/11-11/12/21

وتسهیالت

7

رئیس اداره صنعت،معدن تجارت کالله

اداره صنعت ،معدن وتجارت کالله

دولتی/کالله

11/13/11تا 11/1/51

8

کارشناس بازرگانی ترکمنستان

سازمان توسعه تجارت

دولتی/تهران

11/1/21تا 13/12/11

9

رایزن بازرگانی ایران در ترکمنستان

سازمان توسعه تجارت

دولتی/تهران

13/12/11

خالصه واهم فعالیتها:
 صنعت،معدن وتجارت گلستان:
مشاوره وراهنمایی سرمایه گذاران صنعتی ومعدنی-عضو کمیته راهبری ومجری سیستم مدیریت کیفیت واخذ اولین گواهینامه در مجموعه
صنایع ومعادن(سابق) کشور-کارشناس برنامه ریزی-بررسی و پیشرفت طرحهای مستقر در استان گلستان

 پگاه گلستان:
کارشناس واحد کیفیت در امور سیستم –پایش وضعیت شاخص های سیستم-همکاری درارزیابی ساالنه گواهینامه توسط -Third Partyتهیه
نمودار های کنترل آماری

 پلیمر آریا ساسول:
کارشناس مسئول برنامه ریزی وکنترل واحد -PM-Asset Integrityتهیه PM listجهت تجهیزات بخش تولیدواجرای (Overhaulتعمیرات
اساسی)اجرای سیستم یکپارچه ERPدر بخش تجهیزات وتعمیرات تحت عنوانIFSسوئد واجرای سیستم مذکور به عنوان اولین پتروشیمی در
ایران

 ادامه پلیمر آریا ساسول:
طی نمودن دوره آموزشی تعمیرات ونگهداری پتروشیمی در شرکت ساسول پلیمر آفریقای جنوبی –شهر  Sasolburgسال 0202
 صنعت ،معدن وتجارت گنبدکاووس
کارشناس بخش صنایع این اداره در حوزه برنامه ریزی،صدور جوازتاسیس،بررسی فنی طرحهای تولیدی جهت اعطای تسهیالت،کنترل پیشرفت
پروژه ها وصدور پراونه بهره برداری صنعتی،معدنی

 صنعت ،معدن وتجارت کالله


رئیس اداره کالله از آبان 2511تادیماه  ، 11رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف،دبیر کمیسیون آرد ونان،مسئول کمیته های شهرستانی،دبیر
کمیسیون آرد ونان،صدور پروانه های کسب تولیدی،خدماتی وتوزیعی خانواده شهدا وایثارگران

 سازمان توسعه تجارت ایران
کارشناس بازرگانی کشور ترکمنستان،تنظیم موافقتنامه های تجاری،اقتصادی کشورهای حوزه خزر،بررسی پتانسیلهای تولیدی وصادراتی استانها

دور ه های آموزشی:
ارزیابی فنی واقصادی طرحها

طرح ریزی واحدهای صنعتی

بازار یابی مواد معدنی

سیستم مدیریت بهداشت وایمنی

روشهای اطفاء حریق در معادن

تکنولوژی فکر ومدیریت منایع انسانی

اتوماسیون صنعتی

ITدر صنعت

مدیریت زمان

مدیریت پروژه

دوره مهارتهای هفتگانه ICDL

نگهداری شیر آالت صنعتی

نرم افزار مدیریت پروژهMSP2007-

شیرآالت صنعتی ونگهداری وتعمیر آن

کنفرانس نگهداری وتعمیرات

کنترل پروژه کارگاهی

مدیریت نگهداری وتعمیرات-سطح پیشرفته

جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی

مستندسازی ISO 9001

آشنایی با مفاهیم ISO 9001

بانک اطالعاتی اوراکل 22

EFQM model2010

Industrial valve Course

ممیزی داخلی ISO 9001

Quality Tools& Data Analysis

Focused Project skills

RCM2 Introductory Course

Introduction to Fundamentals of IMS

Good Maintenance Control

HSE course

نرم افزارهای کاربردی:
آشنایی کامل نرم افزار مجموعه آفیس واخذ مدرک،ICDlطی نمودن دوره آموزشی مدیریت پروژه MSPوانجام پروژه های شرکت پلیمر آریاساسول
طی نمودن دوره اوراکل-طی نمودن دوره هایERPدر شرکت آریاساسول تحت عنوان IFS

زبان خارجه:
نام زبان

خواندن

نوشتن

مکالمه

انگلیسی

عالی

عالی

عالی

ترکمنی

عالی

عالی

عالی

آدرس وشماره تماس:
عشق آباد-بزرگراه مختومقلی-خ تهران-سفارت ج.ا.ایران .دفتر رایزنی
تلفن2211600-1640-46:
ایمیلrkhormali@gmail.com:

موبایل2211646320063:

