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Biyografi

ABD Louisville Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesörü

Avrupa'da eğitim görmüş, ABD'de 33 yıl ve Asya'da üç yıl profesyonel kariyer
sahibi

Çeşitli ders kitaplarının yazarı ve 420’den fazla neural networks ve
computational intelligence üzerine 11.900 atıf ile sonuçlanan yayın sahibi

IEEE Teknik Faaliyetler Başkan Yardımcısı, 2014 (2013 Seçilmiş, 2015 Geçmiş)

Süreli Yayınlar ve Süreli Yayınlar Değerlendirme Komiteleri Başkanlığı da (201013) dahil olmak üzere, Yayınlar, Hizmetler ve Ürünler ve Teknik Faaliyetler
Kurullarında IEEE liderlik pozisyonları

IEEE Computational Intelligence Society Başkanı (2004-05)

IEEE Transactions on Neural Networks Genel Yayın Yönetmeni (1998-2003)

Onursal doktoraları ve bir bilim akademisine üyeliği de bulunan IEEE Life Fellow
IEEE Başarıları ve Nitelikleri
Dr. Zurada, IEEE’de birçok alanda gönüllü olarak çalışmış ve Teknik Faaliyetlerde en
yüksek sorumluluk alanlarında görev yapmıştır, bunlardan bazıları oy kullanma hakkı
olan Teknik Faaliyetler kurulu üyesi (7 yıl), PSPB ve MGA üyelikleri (her biri 2 yıl).
Kendisinin odak noktası, IEEE'nin küresel misyonunu teşvik etmek ve mühendislerin ve
uygulayıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulmuştur. Dr. Zurada IEEE ve üç
büyük kuruluna çeşitli perspektifler ve benzersiz deneyimler sunmaktadır. IEEE
yayınları, ürünleri, faaliyetleri ve konferansları hakkındaki kapsamlı bilgi birikimi ile
IEEE Başkanlığı'na en iyi şekilde hazırdır.
Pozisyon Beyanı
IEEE, insanlığın menfaati için teknolojik yeniliği teşvik ederek üyelerine ve insanlığa
hizmet eden, evrensel olarak kabul edilmiş benzersiz bir organizasyondur. Hızlı
ilerleyen teknoloji ve küreselleşme, IEEE için benzersiz fırsatlar yaratmaktadır. Başarıya
ulaşmak için Başkan, gönüllülerin muazzam enerjisini ve yaratıcılıklarını kolektif
düşüncede kullanmalı ve Enstitüyü geliştirmek için öncü bir rol üstlenmelidir.
Seçilirsem hem IEEE'nin erişimini hem de genel imajını genişletmek için ve üye
avantajlarını artırmak için şunları yapacağım:

Endüstri uygulayıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve sanayi kaynak
merkezleri kurmak

IEEE makalelerinin kullanımını, sorulara cevap vermeye, tasarımlar veya
algoritmalar bulmaya yardımcı olabilen, veri çözümleme araçlarıyla birleştirerek
artırmak

Üyelerimize mesleklerinde güncel kalmalarını sağlamak için yardımcı olmak

Yeni potansiyel üye topluluklarına, özellikle de gelişmekte olan ekonomilere ve
Enstitünün yetersiz sayıdaki üyelerine ulaşmak
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