اطالعات فردی
نام و نام خانوادگی :غالمرضا کریمی

تاریخ تولد 1342 :متولد و ساکن :رشت

سوابق تحصیلی:
لیسانس :مدیریت صنعتی
دیپلم :الکتروتکنیک از هنرستان فنی شهید چمران رشت

سوابق اجرائی:
 -1مشاور شرکتها و واحدهای تولیدی در زمینه بهبود بهره وری امور کارخانه در حوزه های ساخت،راه اندازی ماشین
آالت ،فنی  ،تولید  ،منابع انسانی از سال  1380تا کنون
 -2نماینده تام االختیارمدیر عامل جهت ایجاد شبکه بازرگانی و توسعه محصوالت جدید صنایع غذائی میخوش گیل 93
الی 94
 -3عضو هیئت اجرائی و مدیر واحد مهندسی شرکت پویشگران فرانگر از سال92تا کنون
-4مدیر کارخانه شرکت نوین سخت فلز کاسپین (وابسته به گروه الستیک سازی گیالن) بمدت دو سال  1390الی 91
-5نماینده تام االختیار مدیر عامل در شرکت تیمن (چای رفاه الهیجان) بمدت یکسال 1390
 -6مدیر کارخانه صنایع غذایی میخوش گیل از سال  1385الی 1388
 -7مدیر پروژه راه اندازی کلیه خطوط کارخانه و تولید محصول شرکت میخوش گیل  1383الی  1385بمدت دو سال
-8مدیر فنی و مدیر برنامه ریزی سیستم تعمیرات پیشگیرانه شرکت فراوردهای لبنی خاتون گیالن  1381الی 1382
 -9جانشین مدیر فنی کارخانجات جوراب گیالن با حفظ سمت ردیف  10و  11از سال  1378الی 1381
-10سرپرست واحد تعمیرات ( اتفاقی و پیشگرانه ) کارخانجات جوراب گیالن از سال  1376الی 1381
-11سرپرست واحد تاسیسات و واحد نیرو و انرژی شرکت جوراب گیالن  1372الی 1375
 -12معاونت واحد تاسیسات واحد نیرو و انرژی شرکت جوراب گیالن  1370الی 1371

 -13متصدی دیگهای بخار  ،کمپروسورهای هوای فشرده  ،ژنراتوهای برق ( 600و  300کیلو ولت آمپر) و تصفیه
آبهای صنعتی از سال  1367الی 1370

دوره های تخصصی و کاربردی طی شده
 .1تعمیر و نگهداری دیگهای بخار در مرکز آموزش و پژوهش سازمان صنایع با کسب رتبه عالی بمدت 70
ساعت حضوری
.2

تعمیر و نگهداری کمپروسورهای هوای فشرده در مرکز آموزش و پژوهش سازمان صنایع با رتبه عالی بمدت
 70ساعت حضوری

 .3دوره کامل الکترونیک عمومی و تعمیرات با کسب امتیاز  %76.5و بمدت  300ساعت حضوری در کالس از
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 .4تصفیه پسآبهای صنعتی از مرکز آموزش سازمان صنایع با کسب رتبه ممتاز و بمدت 24ساعت حضوری
 .5نگهداری و تعمیرات جامع ( )TPMاز سازمان صنایع یا کسب رتبه ممتاز و بمدت  24ساعت حضوری
 .6گواهینامه اصول ساخت و طراحی کارخانجات صنایع غذایی ( )GMPاز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 .7گواهینامه آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی غذایی ( )ISO22000-2005از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
 .8دوره کامل مدیریت عمومی با کسب رتبه  98بمدت  50ساعت حضوری از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 .9آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ( )ISO9000از موسسه  TUV NORDایران و آلمان
 .10دو ره کامل انبار داری و کنترل موجودی با کسب رتبه ممتاز از سازمان شرکت شهرکهای صنعتی گیالن
 .11دوره کامل مهارتهای مدیریت جامع بمدت  40ساعت حضوری از مرکز آموزش و پروهش سازمان صنایع
 .12دوره تخصصی توسعه کسب و کار  ،بازاریابی اثر بخش و افزایش توان رقابتی
 .13شرکت در همایش های متعدد در زمینه ( تولید  ،فنی  ،تجارت و غیره)

