
 

 מכללת שאנן - רשות המחקר

 2019-2018טופס בקשה למלגת עידוד לפרסום מאמר לשנים 

 לזכרה של חברתנו אתי רפאלוביץ ז"ל

 כללי

 בארץ ובחו"ל. שפיטיםפרסם מאמרים בכתבי עת מבקשת לעודד את סגל המרצים של המכללה למכללת "שאנן" 

 .מובאים להלןבהתאם לנהלים המלא את הבקשה ולהגישה המרצים מוזמנים ל

 :בקשההליך הגשת ה

, או כפרק בספר מדעי. כתב העתבלפרסום קבלת המאמר  ת אתסופי המאשרמכתב לאחר קבלת לכל המוקדם הבקשה תוגש  .1

רצוי להגיש את הבקשה לאחר פרסום המאמר עם ציון מספר הגיליון/הכרך ומספרי העמודים וצילום הכריכה של יחד עם זאת, 

 כתב העת/הגיליון בו הוא מופיע.

 מבקש התמיכה בפרסום.המאמר יכלול את שם מכללת שאנן כמקום השתייכות אקדמית ראשונה של  .2

מצומצמת העדה ווב האישורראש ראשות המחקר לצורך תועבר הבקשה לו אישורראש החוג ולאחר ת המלצבקשה תועבר לה .3

 נשיא המכללה.להחלטת העברתה וחיים( -ופרופ' דוד בן )ראש רשות המחקר פרופ' שרה כ"ץ, פרופ' עלית אולשטיין

 המצומצמת בכפוף לאישור נשיא המכללה.  עדהווהיקבע ע"י יהמלגה גובה  .4

בספט'  1) חתשע" םשיופיעו בפועל בכתבי העת )או בספרים( שייצאו לאור במהלך שנת הלימודימאמרים מלגה תוענק עבור ה .5

  1.9.2017.-לפרסום החל מ ים סופיתאושראו כאלו המ ,(2017באוגוסט  31עד  16

 יש להגיש עותק של המאמר לספריית המכללה.

 

 על קבלת/פרסום המאמרסופי אישור עותק מודפס של המאמר, ב. א. המסמכים הבאים: ארבעת את  ידנית ואינטרנטיתלמסור יש 

 טופס הבקשה למלגה חתום בצרוף המלצת ראש החוג. המאמר בקובץ נפרד, ד. תקציר ג. ,מכתב העת

 נא הקפידו כל הכללים, לא נוכל לטפל בבקשה ללא קבלת ארבעת המסמכים באופן ידני ובאופן אינטרנטי.

 
 :מלגההבקשה ל י/פרטים של מגיש

 

 
 

  לפי הסדר המופיע בראש המאמריופיע/ו שמות מחבר/י המאמר 
 

 :אמרהמ שם
 

 

 
 )שם כתב העת(: או התקבל לפרסום היכן פורסם

 

 תואר אקדמי "זת * מגיש הבקשה שם המרצה

 
 

 
         

 שם ראש החוג שם החוג התמחותתחום 

   

 טלפון  דוא"ל

 
 
       -    



 

 
 

 :י הבקשה/חתימת מגיש
 

 תאריך ת מגיש /י הבקשהחתימ מרצה/יםה שם

   

 
 

 :מלגהה לקבלת החוג ראש המלצת

 .המאמר כתיבתל מלגה קבלת מאשר לא/מאשר אני

הערות: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 החוגראש שם 

  

 ת ראש החוגחתימ תאריך

  

 
 

 ש"ח.__________להעניק מלגה בגובה  המצומצמת ועדהוה יאישור חבר

 

 .____________חיים -; פרופ' דוד בן____________; פרופ' עלית אולשטיין ____________ פרופ' שרה כ"ץ

הערות: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
 :מלגהקבלת הל המכללה נשיא אישור

 .הבקשה לא מאשר/מאשר

 
 יחיאל פריש פרופ'

 המכללה נשיא

  חתימה

 


