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 4102-4102לשנת  מלגות מחקר ע"ש אדוארדה וד"ר משה ישי לחוקרים

המכון על שם משפחת ישי ז"ל משמש מסגרת מחקרית ואקדמית להשפעתה של תזונה  .1

 ורכיבי מזון טבעי על חיינו.

מענקי מחקר לחוקרים אשר פעילותם תואמת את  5הנהלת המכון החליטה להעניק  .2

 קריטריונים אלו.

אשר ישמשו לצרכי ₪  04444ר בסכום של עד המלגות יהיה במתכונת של מענקי מחק .3

 מחקר ו/או מלגת קיום לתלמידי מחקר וינוהלו ע"י רשות המחקר.

, סטודנטים )דוקטורנטים או )למאסטר( רשאים להגיש מועמדות חוקרים תלמידי מחקר .0

 שנה. 04רופאים( שבתאריך הגשת הבקשה טרם מלאו להם 

ורים לצורך המחקר עם חוקר מאוניברסיטת מגישים שאינם חברי אוניברסיטת ת"א יהיו קש .5

 ת"א.

 :הנחיות לכתיבת בקשה למלגה

  ס"מ בכל צד. 2עם שוליים של  1.5וברווח של  12באותיות בגודל באנגלית הבקשה תודפס 

  ושייכות(טופס פרטים אישיים  -)כולל דף ראשון עמודים 2היקף הבקשה 

  יכלול: עמודים( 3)גוף הבקשה 

1. Brief description of the research subject (1/3 page). 

2. Short description of the scientific background (2/3 page). 

3. Objective and expected significance (1/2 page). 

4. Record of preliminary results(1/3 page) 

5. Budget (1/4 page). 

6. Cited bibliography (1/2 page) 

 

 (עמודים 4באנגלית, עד ם )תמצית קו"ח ורשימת פרסומי 

  חוקרים המבקשים לבצע ניסויים בבני אדם ו/או בבעלי חיים יצרפו לבקשה אישורים

 .מתאימים

 

 :הנחיות הגשה

 

  בדוא"ל אל: יש לשלוח את הבקשהnachumvaisman@gmail.com 

  :10.10.02מועד אחרון להגשה 

 

 האקדמית. בוועדההקפיד על כללי הכתיבה וההגשה על מנת שההצעה תובא לדיון חובה ל

 לכתובת הדואר האלקטרוני.לפרטים נוספים נא לפנות 
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 מלגות מחקר לחוקרים צעירים

 

 טופס בקשה

 

                                                                                 .                                                                                                    נושא  המחקר: )עברית(

                                                                                                                  . 

             .                                                                                                 )אנגלית(          

                                                                                                                      . 

 

              .                       תאריך לידה:                                                       שם החוקר:

 .                                           מעמד מקצועי/ אקדמי )דוקטורנט/ מתמחה/ אחר(:

 .                                                                                        כתובת המעבדה:

 

 

 .                                                      המנחה: שם

 .                    מעמד אקדמי באוניברסיטת תל אביב )מרצה/ מרצה בכיר/ פרופ' חבר/ פרופ' מן המניין(:

              .                          מחלקה/ חוג:                                                 פקולטה:

      .                                      פקס:                                                    טלפון:

                                                                               דואר אלקטרוני: 

 

 

 .                                       :תאריך                                      חתימת החוקר:

 

 .                                        תאריך:                                     חתימת המנחה:
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