The Center for Nanoscience
and Nanotechnology

טכנולוגיה-מדעים וננו-המרכז לננו

February 14

Extended Travel Grants
The Tel-Aviv University Center for Nanoscience and Nanotechnology awards $1500
travel grants for TAU Graduate students, Engineers, and Post docs for extended
travels. The goal of the extended trip should be the introduction of new technology,
scientific know-how transfer, and other forms of Nanoscience and Nanotechnology
related collaborations.
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

Applications for travel grants should include:
1. A one page description of the new technology and the potential collaboration
2. A recommendation letter from the PI
The applications should be submitted at least a month prior to the travel date.
The support of the Center should be acknowledged in related presentations and
papers.
Requests should be sent to: infonano@post.tau.ac.il
Good luck!
Dr. Nava Ariel-Sternberg
TAU Center for Nanoscience and Nanotechnology, Managing Director
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מלגות נסיעות ממושכות
מרכז הננו לננו מדעים וננו טכנולוגיה של אוניברסיטת תל אביב תומך כספית בנסיעות ממושכות של
תלמידי מחקר ,בתר דוקטורנטים ומהנדסים לצורך הטמעת טכנולוגיות חדשות או הפצת ידע מדעי
מאוניברסיטת תל אביב למטרת בניית שיתופי פעולה בינלאומי .שיעור התמיכה הוא כשל .$1500
המלגה מיודעת לתלמידי מחקר ,בתר דוקטורנטים ומהנדסים של מרכז הננו ותחולק ע"פ הקריטריונים
הבאים:
לחוקר הראשי יש דף חוקר באתר הננו
החוקר הראשי שלח/ה את כל החומרים שנתבקש/ה לדו"חות ולמסמכי המרכז )דו"ח מדעי,

•
•
(INNI
•
הנסיעה תהיה לצורך הטמעת טכנולוגיה חדשה או הפצת ידע מדעי בתחום הננו בהקשר
לטכנולוגיה חדשה.
עדיפות תנתן לתלמידי מחקר ,בתר דוקטורנטים או מהנדסים שבקבוצותיהם לא זכה/תה
•
תלמיד/ה אחר/ת במלגת נסיעות כלשהי באותה שנה
בקשות למלגה יכללו:
 .1דף אחד מהמועמד/ת המתאר את הטכנולוגיה החדשה ואת שיתוף הפעולה הפוטנציאלי
שיווצר
 .2המלצת החוקר הראשי תוך התייחסות לנסיעה ולשיתוף הפעולה.
את הבקשות יש להגיד לפחות חודש לפני תאריך הנסיעה לאימיילinfonano@post.tau.ac.il :
על הזוכים להזכיר את מרכז הננו ותמיכתו במצגות או מאמרים שקשורים לנסיעה.
בהצלחה!
ד"ר נאוה אריאל-שטרנברג
מנהלת כללית – מרכז הננו
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