טופס בקשת מלגת נסיעה ממרכז אדמונד י .ספרא לביואינפורמטיקה
השאלון ימולא ע"י תלמיד ,העומד בקריטריונים לקבלת מלגת נסיעה מקרן אדמונד י .ספרא ) הקריטריונים מפורטים
באתר המרכז תחת הכותרת ) ,( Travel fellowship request guidelinesויימסר למנחה למילוי הדף האחרון .הטופס
יימסר למזכירות המרכז.
עוד לפני שיגיש התלמיד את השאלון למנחה ,עליו לצרף עותק של ה abstract-וכמו כן לשלוח עותק אלקטרוני כמפורט
להלן.
ניתן להגיש את הבקשה בעותק מודפס או בדואר אלקטרוני .למגישים בדואר אלקטרוני יש לצרף את ה abstract -בקובץ
נפרד.

____________________________________________________________
שם

שם המנחה

___________________________

__________________________

התלמיד
מס .ת''ז
הפקולטה
טל .פנימי

דואר אלקטרוני
)(e-mail

___________________________
_________________
טל.בית

______

דואר אלקטרוני )(e-mail

_________

טל .נייד

_________

___________________________

מטרת הנסיעה:
שם הכנס:

________________________________________

תאריכים:

________________________________________

מקום הכנס:

________________________________________

סמן  Xבמשבצת המתאימה:

☐ התלמיד יציג מאמר בכנס
שם המאמר:

____________________________________________

שמות המחברים:

____________________________________________

☐ התלמיד יעביר הרצאה בכנס )הרצאה על מחקריו ,אך לא במסגרת הצגת מאמר(
כותרת ההרצאה:

____________________________________________

☐ התלמיד יציג פוסטר בכנס
כותרת הפוסטר:

____________________________________________

שמות המחברים:

____________________________________________

שותפים לעבודה:

____________________________________________

__________________________

 הכנת  Abstractאלקטרוני למאמר בכנסעל התלמיד/ה להכין ב word -את ה abstract -של המאמר/הרצאה .המסמך יכיל את כותרת העבודה ,שמות המחברים,
שם הכנס ,תאריך הכנס.
יש להקפיד לכלול ב – abstractבחלק התחתון של הדף  acknowledgementלמרכז ספרא כמפורט בדף
ההסברים.
את קובץ הword -יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת . safrabio@post.tau.ac.ilהבקשה לא תידון לפני שיתקבל
ה abstract -כנדרש .כמו כן ,יש לצרף תדפיס של ה abstract -לבקשה זו בעת ההגשה.
Acknowledgment: This study was supported in part by a fellowship from the Edmond J. Safra Center for
Bioinformatics at Tel-Aviv University

פירוט עלויות ומימון מבוקש

________________________________

______

העלות המשוערת של הנסיעה )פירוט לפי סעיפים(:
כרטיס טיסה

___________________

אש''ל

___________________

דמי רישום

___________________

שונות )נא לפרט( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________________

סה''כ

___________________

המימון המבוקש )ב($-

___________________

האם נוצלה תמיכת האוניברסיטה? )אם כן  -באיזה סכום(

___________________

יתרתך בקרן ההקצבה לקשרי מדע )חובה למלא(:

___________________

נסיעות קודמות במימון התכנית )כולל תאריכים(:
.1

___________________________________________________________________

.2

___________________________________________________________________

____________________________________________________________

 למילוי ע"י המנחהחשיבות הכנס )סמן  Xבמשבצת המתאימה(:

☐ פחות חשוב

☐ חשוב מאוד

☐ חשוב

הערות:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

חתימת
התלמיד

_____________

חתימת
המנחה

______________

____________________________________________________________

למילוי ע"י מזכירות מרכז ספרא:
התקבל אבסטרקט אלקטרוני ___ :יש הוקרה לקרן____ :
החלטת ועדת הקרן:
אושר  /לא אושר

גובה המימון

____________

חתימה

____________

