
עשה את  הואבחוג למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב.  ןיימן המנרודד שרן הינו פרופסור 
-באוניברסיטת תל אביב ואת השתלמות הפוסטבחוג למדעי המחשב לימודי הדוקטורט שלו 

באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי. השנים האחרונות בלימודי הדוקטורט שלו דוקטורט 
דוקטורט ביחד עם פרופ' ריצ'רד -חר מכן עבודת המחקר בפוסטבהנחיית פרופ' רון שמיר ולא

ניתוח וביולוגיה מערכתית, במיוחד ב קארפ עיצבו את תחומי העניין שלו בביואינפורמטיקה
הוצעה לו משרת מרצה בכיר  רשתות ביולוגיות. בתום תקופת ההשתלמותוהשוואת 

קתדרה  ם שקיבל כולליםבאוניברסיטת תל אביב אליה חזר כמלגאי אלון. פרסים נוספי
, פרס קריל של קרן וולף, פרס סאקלרלקידומו של סגל אקדמי צעיר ע"ש ריימונד ובברלי 

וקר הצעיר של אוניברסיטת תל פרס המחקר לח, RECOMB’10טוב ביותר בכנס המאמר ה
כיום הוא עומד בראש קבוצת  .RECOMB'16אביב, פרס נעמי כדר, ופרס מבחן הזמן בכנס 

מאה שרן פרסם מעל חה בניתוח רשתות ביולוגיות וביישומיהן לרפואה. פרופ' מחקר המתמ
מאמרים מדעיים בביואינפורמטיקה ותורת הגרפים. מחקריו הנוכחיים מתמקדים בשימוש 

  ברשתות על מנת לפענח מנגנוני מחלות ולחזות תכונות של תרופות.
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