
Bursiyer İş Duyurusu
(Doktora / Yüksel Lisans Öğrencisi)

ARDEB 1003 (Öncelikli Alanlar AR-GE projeleri) programı kapsamında desteklenen bir TÜBİTAK projesinde iki yıl sürmesi planlanan
bir araştırma görevi için nitelikli doktora ve yüksek lisans öğrencileri aramaktayız.  Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümünde  Doç.Dr. Gültekin
Yeğin tarafından  yürütülen  projenin  konusu,  kanser  hastalarına  uygulanan  radyoterapi  tedavisinde  bilgisayar  destekli  radyasyon  dozu
hesaplamalarını içermekte ve Fizik, Tıp, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik ile ilgili ortak konularda uzmanlık gerektirmektedir.

Projeye kabul edilecek adayların  radyasyon-madde etkileşmesi  konusunda temel fizik bilgisine sahip olması, Monte Carlo tekniği ile
çalışan  bilgisayar  programlarını  iyi  derecede  kullanabilmesi,  C++  programlama  dilinde  yazılacak  olan  bir  bilgisayar  programının
hazırlanmasına  katkıda  bulunması,  Linux işletim  sisteminde  kullanıcı  düzeyinde  önceden  tecrübesinin  bulunması  beklenecektir.
Değerlendirmede,  ilgili  adayın bilgisayar yazılımı hazırlamada yapacağı katkılar birinci kriter olarak ele alınacak, diğer konularda varsa
eksikliklerin  giderilmesi  için  Celal  Bayar  Üniversitesi  Fizik  Bölümünde  açılacak  olan  lisansüstü  dersleri  takip  etmesi  istenecektir.  Lisans
mezuniyeti Fizik branşında olan adayların hastanelerde radyoterapi kliniğinde iş tecrübesinin olması değerlendirmelerde önemle dikkate
alınacaktır. Fizik dışında farklı bir branştan mezun olan adayların C++ programlama diline yüksek düzeyde hakimiyetinin olması ve bunu (referans
mektubu ya da iş tecrübesiyle) belgeleyebilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Fortran, Python, PHP ve CUDA gibi programlama dillerinde
yazılım geliştirme,  kullanıcı  arabirimi  (GUI) tasarlama,  OpenGL tasarım,  web sayfası  hazırlama,  bilgisayar  network  sistemleri  yönetimi gibi
konularda deneyimi olan adaylara değerlendirmede öncelik verilecektir.

TÜBİTAK proje destek kuralları gereği  bursiyer doktora/yüksek lisans öğrencisinin tez konusunun proje konusuna uygun olması
zorunludur. TÜBİTAK tarafında belirtilen aylık burs miktarı (Doktora: 1800 TL’ye, Yüksek Lisans: 1500 TL'ye kadar) ödenecektir. Celal Bayar
Üniversitesi Fizik Bölümünde yer alan Medikal Fizik Araştırma Laboratuvarında simülasyon hesaplamalarında kullanılmak üzere bir sunucu sistemi
altyapısı mevcuttur.  Projeye kabul edilecek öğrencilerin, Manisa ya da İzmir'de ikamet etmeleri istenilecektir.  İlgilenen adayların, Haziran
ayı içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri proje yürütücüsüne doğrudan, e-mail yada posta yoluyla iletmeleri önemle rica olunur.

Gerekli Belgeler: 
1. Niyet mektubu (İlgili projede çalışmak üzere istek ve uygunluğu belirten, adayın düşüncelerini açıkladığı bir ya da iki sayfalık metin.)
2. Özgeçmiş.
3. Referanslar (2 adet Referans mektubu veya referans verilen iki kişiye/öğretim üyesine ait iletişim bilgileri)
4. Sertifikalar ve diğer belgeler.
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