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Northwestern Travel Grants 
 

The program is supported by the Northwestern's International Institute for Nanotechnology 
and the Tel-Aviv University Center for Nanoscience & Nanotechnology, and is funding 
mutual visits of students, postdoctoral fellows and faculty members from both partner 
institutions to encourage collaboration between the two institutes in the Nanoscience and 
Nanotechnology fields. 

The grants will be awarded according to the following criteria: 
 

 The PI has a personal page on the nano center website 

 The group PI sent all the material requested for the nano center reports (i.e. 
scientific report, INNI, etc.) 

 The trip will be related to a new technology in the Nanoscience or Nanotechnology 
field. 

 Students or engineers from groups which have not yet received any travel grants for 
the same academic year will receive preference 

 A final report will be submitted one month after the completion of the trip. 
 
The support of the Center should be acknowledged in related presentations and papers.  
 
Maximum individual award amount is $5,000. 
 
Requests should be sent to: Infonano@post.tau.ac.il.  
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  Northwestern-למלגות נסיעות 
 

ועל ידי  Northwesternנתמכת על ידי המרכז הבינלאומי לננוטכנולוגיה של  Northwesternתוכנית 

המרכז לננו מדעים וננוטכנולוגיה של אוניברסיטת תל אביב. ממומנים ביקורים הדדיים של סטודנטים, 
 פוסט דוקטורנטים וחוקרים משני המוסדות כדי לעודד שיתופי פעולה בינהם. 

 

 :הבאים בתנאיםמותנית  המלגה
 

 הננו באתר  חוקר דף ישת /הראשי /תלחוקר  

 מדעי ח"דו) המרכז ולמסמכי חות"לדו /השנתבקש החומרים כל את החוקר הראשי שלח/ה ,
INNI ) 

  הננו בתחוםפעילות מחקרית הנסיעה תהיה לצורך 
 תהזכה לא שבקבוצותיהםבתר דוקטורנטים או מהנדסים , מחקר לתלמידיתנתן  עדיפות/ 

 שנה באותהכלשהי  נסיעות במלגת /תאחר /התלמיד
 יוגש דוח מדעי חודש לאחר סיום הביקור 

 
 

 . 5,000$סכום המלגה המקסימלי לבקשה הוא 

 
 . Infonano@post.tau.ac.ilלאימייל: ש להגי יש הבקשות את

 
 .לנסיעה יםקשורש יםת או מאמרומצגבותמיכתו  הננו מרכז את להזכיר הזוכים על
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