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سوابق شغلي :
 -1مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي منطقه مرکزی (از  1031تاکنون)
 -0مدیر دفتر امور سازمانهای تخصصي بینالمللي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي ()1030 -31
 -0رئیس اداره فني بینالملل ،ادارهکل ارتباطات رادیوئي سابق (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي فعلي) ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ()1013 -30
 -9کارشناس مسئول ،اداره فني بینالملل ،ادارهکل ارتباطات رادیوئي سابق (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي فعلي) ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ()1015 -13
 -6کارشناس فني/مدیر طراحي شبكههای تلویزیوني و رادیوئي ،معاونت طرح و توسعه ،سازمان صدا و سیما ()1010 -15
 -5عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شهر ری ،تهران ()1019 -13
 -1آمادهسازی هیئتهای نمایندگي ج.ا .ایران در سطح ملي برای شرکت در کنفرانسها و اجالسهای متعدد بینالمللي جامعه ارتباطاتي
آسیا و اقیانوسیه ) (APTو اتحادیه بینالمللي ارتباطات ) ،(ITUهماهنگسازی نظرات بخشهای مختلف کشور تحت دستور کارهای
مربوطه ،تهیه و ارائه اسناد فني و مقرراتي برای ارائه در این اجالسها و کنفرانسها،
 -3فعالیت در کمیته آمادگي و تهیه نقطه نظرات کشور برای ارائه به کنفرانسها و اجالسهای بینالمللي  ITUو  APTاز جمله WRC-

 PP-06 ،PP-02 ،WRC-19 ،WRC-15 ،WRC-12 ،RRC-06 ،RRC-04 ،WRC-07 ،WRC-03 ،2000و اجالسهای متعدد
آمادگي  APTبرای کنفرانسهای جهاني ارتباطات رادیویي،
 -4مدیریت و هماهنگي فعالیتهای هیئت نمایندگي ج.ا .ایران در کنفرانسها و اجالسهای متعدد بینالمللي  ITUو  APTاز جمله
 RRC-06 ،RRC-04 ،WRC-07 ،WRC-03 ،WRC-2000و اجالسهای متعدد آمادگي  APTبرای کنفرانسهای جهاني
ارتباطات رادیویي،
 -13مسئولیت هماهنگي کمیته رگوالتوری در پروژه تغییر ساختار بخش ارتباطات کشور به منظور انجام مطالعات مربوط به زمینه و
شرایط الزم برای تشكیل نهاد رگوالتوری  (Regulatory Body) ICTدر کشور ،تهیه پیشنویس ساختار نهاد رگوالتوری و شرح
وظایف رگوالتوری و بخشهای مختلف آن با استفاده از مشاوران اتحادیه بینالمللي ارتباطات ))1014 -30( (ITU
 -11برنامهریزی و هماهنگي برای قرار گرفتن ج.ا .ایران (بهعنوان تنها کشور از منطقه  0رادیویي) در منطقه پالن فرکانسي تلویزیون
دیجیتال ) (Digital Terrestrial Broadcastingموضوع موافقتنامه منطقهای  GE-06و شرکت ج.ا .ایران در کنفرانسهای منطقهای
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ارتباطات رادیویي ) (RRCsسالهای  0339و  0335و طراحي ،هماهنگي و ثبت بین المللي پالن فرکانسي رادیو و تلویزیون دیجیتال
کشور در باندهای فرکانسي  UHFو 0330 - 0335 ،VHF
 -10نایب رئیس اجالس آمادگي برای کنفرانس جهاني ارتباطات رادیویي  ،0314اتحادیه بینالمللي ارتباطات )،(ITU
0316 - 0314
 -10رئیس کمیته ویژه مقررات بینالمللي رادیو ،اتحادیه بینالمللي ارتباطات )،0310 -0316 ،(ITU
 -19رئیس  WG 6Cکنفرانس جهاني ارتباطات رادیویي  ،(WRC-12) 0310اتحادیه بینالمللي ارتباطات )،0310 ،(ITU
 -16نائب رئیس کمیته ویژه مقررات بینالمللي رادیو ،اتحادیه بینالمللي ارتباطات )،0331 - 0310 ،(ITU
 -15رئیس گروه کاری شماره  1کمیته ویژه مقررات بینالمللي رادیو ،اتحادیه بینالمللي ارتباطات ) ،(ITUبرای بررسي مسائل مقرراتي
و رویههای هماهنگي و ثبت شبكههای ماهوارهای و بهروز کردن مقررات بینالمللي رادیو،0331 - 0310 ،
 -11مدیریت و هماهنگي هیئت های نمایندگي جمهوری اسالمي ایران در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بینالمللي هماهنگي و ثبت
بینالمللي فرکانس و حفاظت واگذاریهای فرکانسي فضائي و ترستریال ج .ا .ایران،
 -13مسئولیت حفظ و افزایش کانالهای تلویزیوني ماهوارهای ج .ا .ایران در نقطه مداری  09درجه شرقي طي پروژه بینالمللي بازنگری
پالن ماهوارهای تلویزیوني موضوع ضمیمههای  30A/30Bمقررات بینالمللي رادیو ،منجر به ثبت  10کانال آنالوگ (معادل بیش از 53
کانال دیجیتال) تلویزیون ماهوارهای در باند فرکانسي  10گیگاهرتز 10 ،کانال آنالوگ فیدرلینك مربوطه در باند فرکانسي  11گیگاهرتز
و  10کانال فیدرلینك اضافي در باند  19گیگاهرتز.1443- 0333 ،
 -14عضو کمیته کارشناسان فني  APTو  ITUبرای بازنگری پالن ماهوارههای تلویزیوني موضوع ضمیمههای  30A/30Bمقررات
بینالمللي رادیو.1443- 0333 ،
 -03رئیس گروه وظیفه اجالس ( APG2003آمادگي کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای  )WRC-03برای بررسي مقررات و رویههای
بینالمللي هماهنگي و ثبت شبكههای ماهوارهای.0333 - 0330 ،
 -01رئیس کمیته هفتم اجالس ( APG2007آمادگي کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای  )WRC-07مسئول بررسي مسائل مقرراتي و
تعیین دستور کار کنفرانسهای ارتباطات رادیوئي آتي.0330 -0331 ،
 -00رئیس کمیته ششم اجالس ( APG2012آمادگي کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای  )WRC-12مسئول بررسي مسائل مقرراتي و
دستور کار کنفرانسهای ارتباطات رادیوئي آتي.0331 - 0310 ،
 -00رئیس کمیته ششم اجالس ( APG2015آمادگي کشورهای آسیا و اقیانوسیه برای  )WRC-15مسئول بررسي مسائل مقرراتي و
دستور کار کنفرانسهای ارتباطات رادیوئي آتي.0310 - 0316 ،
 -09رئیس کمیته ششم اجالس  APG2019مسئول بررسي مسائل مقرراتي و دستور کار کنفرانسهای ارتباطات رادیوئي آتي0314 ،
 .0316 -06رئیس کمیته پنجم اجالس  APG2023مسئول بررسي مسائل مقرراتي و دستور کار کنفرانسهای ارتباطات رادیوئي آتي0300 ،
 .0314 -05سخنگوی جامعه ارتباطي آسیا و اقیانوسیه ) (APTو مسئول هماهنگي نقطه نظرات کشورهای عضو این جامعه در دستور کارهای
مشخصي از کنفرانسهای جهاني ارتباطات رادیوئي ) (WRCsسالهای  0316 ،0310 ،0331 ،0330 ،0333و .0314
-01کاندیدای جمهوری اسالمي ایران برای عضویت در شورای مقررات بینالمللي رادیو با کسب  10رای در کنفرانس نمایندگان مختار
اتحادیه بینالمللي ارتباطات سال 0335
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 -03دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات استان اصفهان و کسب رتبه اول کشوری1034 ،
 -04رئیس کمیته پایش و کنترل بازار خدمات و سرویس های ارتباطي و فناوری اطالعات استان اصفهان،
 -03عضو هیئت اجرایي منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان1034 ،
 -01مجری پروژههای اجرای طرح جامع مونیتورینگ طیف فرکانس منطقه مرکزی ،بررسي وضعیت دسترسي ارتباطي روستاهای منطقه
مرکزی و همچنین پروژه نظارت بر پوشش و کیفیت شبكههای تلفن همراه اپراتورهای فعال در منطقه مرکزی،

سوابق تحصيلي :
 -1دکترای مدیریت ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،دانشگاه اصفهان ()1041 -46
 -0کارشناسي ارشد ،مهندسي برق  -مخابرات ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي تهران ()1011 -10
 -0کارشناسي ،مهندسي برق  -الكترونیك ،دانشگاه صنعتي اصفهان ()1055 -13
سوابق آموزشي ( :تدریس در رشته یا شغل مورد تصدی)

 -1عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشكده مهندسي برق ()1019 -13
 -0شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،دورهها و کارگاههای آموزشي و همچنین گروههای مطالعاتي مختلف داخل و خارج کشور در
زمینه مدیریت طیف فرکانس ،مخابرات ماهوارهای ،مقرراتگذاری و سیاستگذاری بخش ارتباطات.

سوابق پژوهشي:
کتابها:
 -1شفیعي ،محمدتقي ،1041 ،رهبری اخالقي ،راهنمای عملي مدیران برای پیاده سازی رهبری اخالقي در سازمان ،انتشارات
همای رحمت.
 -0شفیعي ،محمدتقي ،1040 ،مدارهای الكتریكي ،انتشارات شیخ بهائي ،اصفهان.
 -0شفیعي ،محمدتقي ، 1016 ،تحلیل و طراحي مدارهای الكترونیك ،جلد دوم ،انتشارات شیخ بهائي( ،با بیش از  06دوره چاپ
مجدد) ،اصفهان.
 -9شفیعي ،محمدتقي ،1019 ،تحلیل و طراحي مدارهای الكترونیك ،جلد اول ،انتشارات شیخ بهائي( ،چاپ بیست و پنجم)،
اصفهان.
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2- Mohammad Taghi Shafiee, Naghmeh Sadat Moayedian, Shirin Salehi,Rate control for therapeutic
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 -0شفیعي ،محمدتقي ،شناسایي و اولویتبندی شاخصهای رفتاری رهبران اخالقي ،فصلنامه علمي پژوهشي اخالق در علوم و
فناوری ،1933 ،تهران.
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 -6شفیعي ،محمدتقي ،مقررات تلفن اینترنتي ) ، (VoIP/IP Telephonyادارهکل ارتباطات رادیوئي سابق)1033( ،
 -5شفیعي ،محمدتقي ،روشهای قیمتگذاری طیف فرکانس ،ادارهکل ارتباطات رادیوئي سابق)1033( ،
 -1شفیعي ،محمدتقي ،مسئول تیم بازنگری و بهروز رساني کتاب و جدول ملي تخصیص فرکانس ج .ا .ایران براساس تصمیمهای
کنفرانس جهاني ارتباطات رادیوئي  ITUسال )1036 -35( ،0330
 -3شفیعي ،محمدتقي ،مجری پروژه مطالعه کاربردهای رادیوئي و تدوین پیشنویس ضوابط فني استفاده از طیف فرکانس (.)1036 -35
 -4شفیعي ،محمدتقي ،تهیه نسخه الكترونیك ) (Web basedکتاب و جدول ملي تخصیص فرکانس ج .ا .ایران ()1035
 -13شفیعي ،محمدتقي ،مسئول تیم بازنگری و بهروز رساني کتاب و جدول ملي تخصیص فرکانس ج .ا .ایران براساس تصمیمهای
کنفرانس جهاني ارتباطات رادیوئي  ITUسال .1031 ،0331
 -11شفیعي ،محمدتقي ،ریاست گروهها و کمیتههای فني و مقرراتي مختلف جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه

)(APT

و اتحادیه

بینالمللي ارتباطات ) (ITUو سخنگویي  APTدر کنفرانسهای مختلف بینالمللي.
 -10شفیعي ،محمدتقي ،ریاست گروهها و کمیتههای فني و مقرراتي مختلف جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه

)(APT

و اتحادیه

بینالمللي ارتباطات ) (ITUو سخنگویي  APTدر کنفرانسهای مختلف بینالمللي.
 -10شفیعي ،محمدتقي ،دریافت تقدیرنامه از دبیرکل و همچنین رئیس دفتر ارتباطات رادیویي اتحادیه بینالمللي ارتباطات )،(ITU
.0316
 -19شفیعي ،محمدتقي ،دریافت تقدیرنامه از دبیر کل جامعه مخابراتي آسیا و اقیانوسیه ) ،(APTسالهای  0311و .0315
 -16شفیعي ،محمدتقي ،پژوهشگر منتخب دستگاههای اجرایي ،استان اصفهان (.)1040
 -15شفیعي ،محمدتقي ،اجرای طرح پژوهشي طراحي الگوی رهبری اخالقي سازمانهای دولتي ()1040 -46
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