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 תקציר הצהרת עמדה
(full position statement) 

  
לא התאים את עצמו לקצב השנוי המאתגר את אנשי המקצוע אשר הוא אמור לייצג.   IEEE ן  ארגו

ן  ן חייב להתרענן ולהתאים עת עצמו לאתגרים שאיתם מתמודדים אנשי המקצוע או לחילופי הארגו
: שבהדרגה. שלוהרלוונטיות שלו תפחת  המטרות העיקריות שהצבתי לעצמי הן  

ן יהלתעשילהגדיל את הרלוונטיות של הארגון   התעשייה, לפתח מערכת קשרים טובה יותר בי

האקדמיה והממשל, למשל:   

  שרותי  יעוץ לחברות, גופים ממשלתיים לנושא הערכות של טכנולוגיות מתקדמות והשפעתן על
 הסביבה

  ,מידיתמגמות של נושאים בעלי השפעה  ניתוחדוחות טכניים שנערכים ע״י מומחים אנשי תעשיה 
 ועידוד חשיפה של מומחים מהתעשייה 

  ן אירועים וכנסים אקטואליים ומפגשים המיועדים לאנשי התעשייה אשר יובילו לקונגרסים ארגו
 רלוונטיים לחברי המקצוע העובדים בתעשייה 

IEEE באמצעות הוספת מוצרים, לדוגמה: לחדש את   

  ון מפתחי התוכנה 18גיוס חברים חדשים מתוך , ניהול כשורים ומשאבי אנוש, יצירת SW 18M מילי
 אנשי תעשיה להגיע לדרגת עמית לעידוד מסלול

  ן מועצת קלים בזמן  תקניםשל אנשי התעשייה לקבוצת התקנים לצורך אמוץ  הייעוץהידוק הקשר בי
 אמת

 אפים בנוסף לארגוני ענק-שותפות עם חברות קטנות וסטרט 

מריקה / אירופהבאסיה / אפריקה, חיזוק אהרחבת מספר החברים   

  לפתח ולהגדיל אתIEEE גלובלי, הכולל את  ארגוןוליצור  אמריקה IEEE - אירופה  
IEEE -אסיה ו    

 שיתוף פעולה עם ארגונים אחים NAE AAAI ACM ASM 

  בדמי החבר, ע״י סבסוד ממקורות הכנסה אחרים ההעליילעצור ולשנות את מגמת 

ם ( טי , פטנ ם  ת , מאמרי ו י ו ל פעי  , ם  י הישג סיכום הישגים בארגון IEEE)מלא    
 2015-2017( 2018) כיו״ר הוועדה לקשרי תעשיהבמסגרת פעילותי 

 ו יות: כנס בנושא תשתיות, כנס התעשייה  ן יוזמות ופעילו ו  ׳כויזמתי וניהלתי מגו

  ייסוד מועצת ו  התעשייתית ץהייעויסוד וועדה לקשרי תעשיה 

 שתוף פעולה הדוק עם כל סגני הנשיא ומועצת המנהלים 

  יזום המתאר לוועידת יי  ההתעשי

2018 כיושב ראש וועדת הביקורת,  
 פיקוח על מפרט גלובלי; איחוד הוועדות עם מזכר הבנות 

(2018-2017ודירקטור של החטיבה )( 2014) האגודה למחשבים בתפקידי כנשיא  
  הצגת מקורות הכנסה חדשים 37%הפחתת הגרעון הפיננסי ב, 

 זום הפרס היוקרתי ״רוח האגודה למחשביםיי" 

 ,הנחיית דו״ח IEEE CS 2022, וני הטכנולוגיה ו   Now Computing IEEEזוםיי, מוביל כי

 יזום קהילות טכניות(STC )  כנסים 3ו 

  הפרסומיםמוביל כנסים וחבר בוועדות 

 CA (1998- ), פאלו אלטו,Hewlett Packard Labsהוא מומחה מכובד ב  ׳ישיץ׳גמילודיאן  ר"ד :ביוגרפיה

', בקיימברידג  OSFהוא עבד במכון המחקר של  .תקציבי מיליוני דולרים יבשות ופרויקטים עם 4 בתוכנה  צוותימוביל 

MA ו  ;גרמניה קייזרסלאוטרן אוניברסיטההוא קיבל את הדוקטורט שלו מ .סרביה, פופין בבלגרדמכון מישהילו  -וב

MSc / BSc אקדמים  עם אתרים ממשלתיים, מחשוב ענן טכנימנהל הוא היה  .סרביה, מאוניברסיטת בלגרד ,

 IEEEהוא עמית  .פטנטים 31 פרסםהוא  ;מאמרים 180-ספרים ו  2הוא פרסם  .אירופה ואסיה, ב"בארה תעשייתים

דוקטורט  וועדות  8 ב חברהיה  דיאן  .ACM  ACM Distinguished Engineer (2008) -ב נכבד מהנדסו( 2010)

כיו״ר , Tech Trendsהוא התחיל את IEEE Computer Society (2014 ,)כנשיא של  .SJSUבענן  ניהול קורס  ולימד 

 .IEEE Infrastructure '18 .כנס הוא התחיל את, הוועדה לקשרי תעשיה
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!תודה על תמיכתך  

The opinions expressed are the opinions of the author and not necessarily the opinions of the IEEE. 
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