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 Landیک مدیر برنامه برای آژانس دفاع موشکی با بیش از  03سال تجربه در صنعت در زمینه استفاده از روش های مهندسی نرم افزار،
مدیریت سیستم های اطالعاتی و رهبری تیم های توسعه نرم افزار است .خانم لند یک  IEEE Fellowاست و نویسنده یا همکار نویسنده
تعدادی از متون و نشریات حمایت از اصول مهندسی نرم افزار و کاربرد عملی متدولوژی های فرایند نرم افزار است .نقشهای اساسی که
خانم لند در  IEEEایفا کرده اند شامل :هیئت مدیره  ،IEEEمعاون فعالیتهای بخش فنی ،هیئت امنا  IEEE-USAدر سالهای3300
و ،3302عضو کمیته اجرایی منطقه  ،0رئیس انجمن رایانه در .IEEEاو یک عضو ارشد  ،IEEEعضو  ،IEEE-HKNعضو انجمن
 IEEE Computer Richard E. Merwinو مفتخر به دریافت مدال از انجمن استانداردهای  IEEEاست.

اگر برای خدمت انتخاب شود:
مهمترین پیام من در یک جمله این است که افتخار خدمت به جامعه  IEEEشخصا باعث خشنودی من میشود IEEE .خانه افراد
توانمندی می باشد که همیشه مشوق مشارکت و ایده های من بوده است .من می خواهم  IEEEهمچنان جایی باشد که اعضای
آینده آن متشکل از گروه های اقلیت (در مهندسی) ،از جمله زنان ،دانشجویان ،متخصصان جوان و همچنین افرادی که در
اقتصادهای غیر پیشرفته به دنبال رشد حرفه ای هستند ،بتوانند شرکت فعاالنه داشته باشند.
من تالش خود را برای شفاف سازی گزارشهای مالی و ترویج مسئولیت مالی ادامه خواهم داد .برای موفقیت درازمدت مالی ما
باید گزارشهای مالی را به وضوح درک کنیم .تخصیص هزینه ها به واحدهای عملیاتی  IEEEو انجمن ها به منظور ایجاد
محصوالت و خدمات باید روشن باشد .هزینه های زیرساخت باید شفاف باشد و به تناوب بررسی شود.
من قصد دارم از طریق بهبود چارچوب فرایند کسب و کار IEEE ،را بهبود ببخشم .هدف من تمرکز برای ایجاد ،پرورش،
پاسخ دادن و خدمت کردن به اعضا و جوامع داوطلبان است .من به شدت معتقد هستم که تنوع ما نیاز به یک چارچوب انعطاف
پذیر دارد ،نه راه حل "یک سایز برای همه" .ضروری است که ما سیاست ها و پروسه های یکپارچه را که مستقیما از زحمات
داوطلبان ما پشتیبانی می کند را دنبال کنیم.
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