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دکتر فریدون شعبانی نیا  -متولد 1335
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز از سال  1376تا 1395
عضو  (Senior Member( IEEEاز تاریخ  1360تاکنون
رئیس کمیته توسعه عضویت  IEEEدر ایران بمدت 4سال
سوابق تحصیلی:
 -1کارشناسی در مهندسی برق از دانشگاه واشنگتن ،آمریکا1981 ،
 -2کارشناسی ارشد در مهندسی برق -کنترل از دانشگاه ایالتی سن حوزه ،آمریکا1983 ،
 -3دکترا در مهندسی برق از دانشگاه ایالتی نیو مکزیکو ،آمریکا1996 ،
 Post Doctoral -4در مهندسی برق از دانشگاه ایالتی نیو مکزیکو ،آمریکا1997 ،
سوابق کاری:
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز از سال  1376تا 1395
 -2مشاور آموزش الکترونیکی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 -3نماینده وزیر در دانشگاه هنر شیراز
 -4مدیر دانشکده آموزش های الکتریکی دانشگاه شیراز از سال  2005تا2009
 -5عضو هیئت علمی(مربی) در حین تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه ایالتی نیو مکزیکو،
1992-1996
 -6حضور در  NASAبعنوان  Faculty Fellowship Programتابستان 2004
 -7عضو هیئت علمی میهمان( )Visiting Professorدر دانشگاه سن آنتونیو 2003
 -8مهندس طراح سیستم های کنترل در شرکت  Stellarآمریکا ،سال 1983-1985
 -9عضو کمیته های آموزش -تحصیالت تکمیلی و تحقیقات در دانشگاه شیراز
 -10عضو کمیته  ITدر شورای  ITاستان فارس و وزارت علوم
 -11عضوهیات امنا دانشگاههای جنوب کشور
 -12عضوهیات ممیزه دانشگاه شیراز

فعالیت های حرفه ای:
 -1دبیر یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران1382 ،
 -2دبیر اولین کنفرانس  ICTایران 1381
 -3عضو کمیته های اجرایی و علمی کنفرانس مهندسی برق ایران
 -4عضو هیات تحریریه مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 -5نماینده انجمن سیستم های فازی ایران در دانشگاه شیراز
 -6عضو تیم داوری تعدادی ژورنال های داخل و خارج از کشور
تحقیقات و انتشارات:
 -1تحقیقات مورد عالقه :سیستم های کنترل -تخمین حالت -شبیه سازی و مدلینگ سیستم های
هوشمند -آموزش های مجازی
 -2چاب بیش از 150مقاله کنفرانسی و ژورنال و 7کتاب
 -3محقق نمونه سال  1386و 1388دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

الزم است به برخی از تجربیات وخدمات صورت گرفته در راستای پیشبرد
اهداف عالیه و علمی کشور عزیزمان اشاره نمایم:
 تاسیس دانشگاه مجازی شیراز و مدیریت آن به مدت پنج سال و دریافت بهترین جایزه از دست معاونرئیس جمهور وقت
 راه اندازی مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تبدیل آن به قطب مجازیکشور
 همکا ری وهمفکری و ارائه مشاوره به دیگر موسسات آموزش عالی مجازی کشور با توجه به زمان هایمختلف جهت راه اندازی مراکز آموزش عالی مجازی
 تاسیس مرکز بین المللی آموزش های الکترونیکی در سکرمنتوی امریکا تاسیس موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط در سال 1394که تنها مرکز غیرانتفاعی مجازی درخارجاز تهران می باشد.

