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 رزومه
 

 محمدحسین صیقلی

 (تکنیک تهرانمهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی 1370التحصیل سال کرمانشاه، فارغ 1348متولد سال 

 مدیریت پروژه از سازمان مدیریت صنعتی ایران MBAالتحصیل و فارغ

 

 :هامسوولیتها و نقش

 ای و رای، كسب و كار منطقهالکترونیک نیک جارتتپمپ بركه، ) زيرمجموعه شركت 3دارای ) بمقام مديرعامل شركت تجارت و سرمايه گروه فراقائم

دفاتر جی، بازرگانی داخلی و خارام، آالت، معدن، گردشگری، تامین منابع انسانی، وام و سه، ماشینساختمان)محصوالت  های متنوعسبد و (رایروستايی نیک

 (آپاستارت و های خارج از كشوركاركنان پروژه رستوران برایارج كشور، خ

  رایهیات مديره شركت توسعه كسب وكار نیکريیس 

  شركت حمل و نقل ريلی رجاو عضو شورای عالی راهبردی مشاور مديرعامل 

 عضو شورای عالی انجمن مديريت پروژه ايران 

 رسن آريات مهندسی مشاور اهیات مديره شرك عضودار، مديرعامل و سهام 

 ( از عامالن توسعه دوره ديدهCDA( و نیز ناظران )TA, ToT( مورد تايید يونیدو )UNIDO ) های صنعتیتوسعه خوشهدر خصوص 

 المللی ارزياب بینصد از کی ي(PEM: Project Excellence Model ) در جهان(المللی مدل های منتخب جهت حضور در فرايند ارزيابی بینكه پروژهPEM كنندمی را ارزيابی)  با

 :هايی از جملهها و پروژهدر شركت المللیدوره ارزيابی بین 9سابقه 
 

 Tabas Coal Mine (Iranian Mineral Production & Supplying Company (IMPASCO), Iran) 

 Fajr II power plant (Fajr Petrochemical Company, Iran) 

 Gate LNG Receiving Terminal (TECHINT Engineering Construction and SEIER Ingenieria y sistemas, Italy) 

 GORGON GTG (GE Oil & Gas Turbomachinery, Italy) 

 Niayesh tunnel expressway (Engineering and City Development Organization of Tehran, Iran) 

 Nanjing Public Health Medical Center (Nanjing Urban Construction Project Management & Development Co,China) 

 Marvdasht urea & Ammonia (Petrochemical Industries Development Management Company, Iran) 

 Power unite No.3 Construction of  ROSTOV NPP (Russia) 

 SBERBANK (Russia) 

 Sutherland Shire Council  (Australia)شركت  Woolooware Bay Shared Pathway Stage 6, Taren Point, NSWپروژه المللیبیندوره داوری  1سابقه نیز و 

  كمیته جايزه ملی مديريت پروژه ايرانريیس 

  اسدو سپ (3و  2توسعه های مپنا )ركتهايی از جمله شها و پروژهدر شركت دوره سرارزياب ملی 3برتر ايران با سابقه  پروژه ملیجايزه سرارزياب ملی در ،

 من مديريت پروژه ايراناز سوی انج منتخب

 المللی پروژه برتر مشاور حضور در جايزه ملی و بینIPMA  در چارچوب مدل شايستگیPEM  روه تخصصی شهید رجايی، شركت گ)با سابقه ارايه مشاوره به

ندسین مشاور مه، شركت وسرمان تآتاره برداری صنايع نفت )اويکو(، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، گروه تخصصی سپاسد، شركت ساندازی و بهرهراه

 (شیوا اطلس و موسسه امین از قرب كربالطرح و انديشه 

 مشاور مديريت به واحدهای تولیدی طال 

 و هماهنگی شركت توسعه منابع آب و نیروی ايرانريزی مشاور مديريت پروژه معاونت برنامه 

 شركت فرابريزی مشاور مديريت پروژه معاونت برنامه 

  مديريت پروژه شركت مشاوره مديريت مپنامشاور 

 مجری تهیه و تنظیم نشريه مديريت پروژه در شركت توسعه منابع آب و نیروی ايران 

 ناظر فنی پروژه توسعه خوشه مصالح ساختمانی استان كردستان 

  كرمانشاه سنتی شیرينی و برنجی نان خوشه توسعه پروژهناظر فنی 
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 وسعه خوشه صنعتی طال تهرانعامل توسعه پروژه )مدير پروژه( ت 

 آهن شهری تهران و حومهبرداری راهمشاور معاونت منابع انسانی شركت بهره 

 )مشاور مديرعامل شركت صنعتی و تولیدی ديزل سنگین ايران )دسا 

 های سازمان انرژی اتمی ايرانمشاور مديريت پروژه معاونت نیروگاه 

 يت پروژه در شركت توسعه منابع آب و نیروی ايران بر مبنای ی بر مديرنمشاور پروژه بررسی فرايندهای مبتPMBOK 

  تهران صراف و سکه نقره جواهر و طال سازندگان و فروشندگان صنف هياتحادمشاور ارشد 

 های قیمتی ايرانمشاور اتحاديه تولیدكنندگان و صادركنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ 

 رانياپروژه  تيريمد انجمن دارانههیات مديره، عضو كمیته اجرايی و خز عضو 

 رانيا پروژه تيريمد انجمنو دبیركمیته عضويت  رهيمد اتیه عضو 

  مسوول شبکه ارزيابان مدل شايستگی پروژهPEM  رانيا پروژه تيريمد انجمنو عضو كمیته جايزه ملی پروژه برتر ايران در 

  میمديريت توسعه صنايع پتروشی ريت پروژه شركتمركز تحقیقات و توسعه مديهای از پروژه "یمی در حوزه زمان و هزينه پروژههای پتروشبررسی عملکرد اجرای پروژه"مشاور پروژه تحقیقاتی 

 ها ريزی و كنترل راهبری پروژهمدير برنامه(PMO) افزاردر شركت عصردانش 

 های صنعتی ايرانريزی و كنترل پروژه در شركت مديريت طرحمعاون برنامه 

 های صنعتی ايرانین كیفیت در شركت مديريت طرحمدير تضم 

  ایمشاور افق هسته مهندسیندر شركت  پروژهسرپرست گروه كنترل 

 ريايی ايرانی و تاسیسات دشركت مهندسنیز  وسازی مصرف سوخت كشور اقداماتی در سازمان بهینه و كنترل پروژه ريزی وهمکاری با شركت راهبران در زمینه برنامه 

 از اعضای شورای بازنگری سازمانی شركت مهندسی و تاسیسات دريايی ايران 

 شیره كير محل جزدش خودرو ینه كحل كارخامت اسبق شركت پارس خودرو در يريلی مدیت آقای مهندس فضيريک گروه مشاور خصوصی با مديم از یع و تنها عضو مقيسرپرست مهندسی صنا 

 در شركت فراب ريزی و كنترل پروژهكارشناس برنامه 

 رویقات نیقات برق در مركز تحقیرخانه شورای تحقیسرپرست دب 

 ع در كارخانه پارس خودرويكارشناس مهندسی صنا 

 ريزی و كنترل پروژهپتروشیمی و گاز از منظر مديريت پروژه و برنامه ،آشنا و يا مسلط در صنايع سد و نیروگاه 
 

 :سوابق آموزشی

 المللی مديريت پروژبرگزار شده توسط انجمن بین ،المللیالمللی تربیت ارزياب بیننمدرس همکار در دوره آموزشی بی( هIPMA) 

  برگزاری دوره فشرده يک روزه آشنايی با مدل و ارزيابی مدلPEM ره(برای شركت مهندسی سپاسد )در قالب يک تیم دو نف 

 ركت در آزمونمشاور آموزشی شركت مهندسی سپاسد )در قالب يک تیم دو نفره( برای ش IPMA   برای سطوحA ،B ،C  وDمل مواردی از جمله، . شا

بندی در سی و تقسیممندی زبان انگلیانمصاحبه با نفرات به منظور تعیین سطح و در نهايت انتخاب تعدادی بر اساس دانش مديريت پروژه، شرايط احراز و تو

، مطالعه PMBOKو   ICBدارد ، برگزاری دوره آشنايی با استانPMPدآماده برای آزمون و توصیه افرا ICBگروه برای آموزش  2در  Dو  Cخصوص مدرک 

نام افراد مورد نظر در امتحان، ترايی ثبانفرادی و رفع اشکال، آزمون و معرفی افراد منتخب برای شركت در آزمون نهايی، پیگیری و انجام تمام اقدامات اج

 گذاری گزارشحوه تهیه گزارش، بررسی و صحهن، آموزش كلی Application formاشکال، نحوه تکمیلشده و رفع سازیبرگزاری دو آزمون شبیه

  مشهد نشگاه فردوسیهای ساخت در دادر اولین همايش ملی مديريت پروژه "ريزی و كنترل پروژهمروری بر وظايف واحد برنامه"ارايه كارگاه آموزشی 

  برای شركت لوازم خانگی بوتانپروژه ريزی و كنترل روزه برنامه 6ارايه دوره 

  مشانیر و سازی اراکرب، ماشیننفت، ملی حفاری، نفت و گاز غ مخابرات خطوط لوله، شركت هایبرای شركتريزی و كنترل پروژه روزه برنامه 2ارايه دوره 

 افزارو نیز كار با نرمريزی و كنترل پروژه ارايه سه دوره آموزش اصول برنامه Microsoft Project رای مديران و كارشناساندر شركت توانیر ب 

 افزار ريزی و كنترل پروژه و كاربرد نرمبرگزاری سمینار آموزشی مديريت پروژه، برنامهPrimavera ایهو شركت مهندسین مشاور افق هست های سازمان انرژی اتمیدر معاونت نیروگاه 

 اسالمی شگاه آزادناالتحصیالن دبرای انجمن فارغريزی و كنترل پروژه روژه با تمركز بر برنامهارايه دوره و كارگاه آموزشی گذری بر مديريت پ 

 ازینه نفت و گلش در زمبرای شركت مهندسین مشاور چگاريزی و كنترل پروژه ارايه دوره آموزشی گذری بر مديريت پروژه با تمركز بر برنامه 

 
 MHSEIGHALI@YAHOO.COM: ینترنتیا آدرس

 09123300373: همراه

mailto:MHSEIGHALI@YAHOO.COM

