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 לכבוד:
 חברי הסגל הבכיר

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 

 שלום רב,

 מדעי הנתוניםבתחום  יאינטרדיסציפלינרמחקר לעידוד  קול קורא  הנדון:

 למנעד המשויכים נתונים של וויזואליזציה וחנית ,עיבוד, יהול, נלאיסוף מתייחס הנתונים מדעי תחום

 ופיתוח מסקנות הוצאת ,משמעות לניתוח גם כמו, חריותמס ואפליקציות אקדמיות דיסציפלינות של רחב

  .הנאספים הנתונים על הנשענים כלים

שיתוף מרכז מדעי הנתונים וברשות המחקר  באמצעות אוניברסיטההכחלק מהמאמץ לקדם תחום זה 

 לחברי סגל שיבצעו מחקר אינטרדיסציפלינרי בתחום.מקצה תקציב ייחודי להענקת מענקים אריאל, 

 

 המענקמטרת 

עידוד יצירת קבוצות מחקר המורכבות מחוקרים העוסקים בליבת מדעי הנתונים למענק זה מיועד 

 שונות המייצרות ומשתמשות במאגרי נתונים.  תוחוקרים מדיסציפלינו

שבהמשך אותה קבוצת חוקרים תרחיב את המטרה , כאשר מחקרי אמור לסייע ליצירת בסיסהמענק 

 .חיצוניים לגופי מימון ותרהמחקר ותגיש הצעה מפורטת י

 תנאי סף:

  עדיף ממחלקות שונותידי שני חברי סגל לפחות-עלההצעה תוגש , . 

  בתחום מדעי הנתונים. יהיהעיקר עיסוקו של אחד החוקרים 

 הצעת מחקר לגוף מימון חיצוני מנוע מלהגיש בקשה  ותהאחרונ תייםחוקר שלא הגיש בשנ

י סגל חדשים עד שנה באוניברסיטה וכן לחברי סגל תנאי זה אינו מתייחס לחבר למענק זה.

 ששהו בשנת שבתון בשנה האחרונה.

 

 מגבלות

  ש"ח. 30,000גובה המענק לא יעלה על  

  :שנה אחת.תקופת המחקר 

או ע"י  לחוקרים שכבר מתוקצבים ע"י האוניברסיטה לא ניתן לבקש שכר במסגרת המענק -
 כספי המענק ניתן להשתמש ב ט דוק' וכדומה(.)כגון: חברי סגל, עמיתי מחקר, פוסמוסד אחר 

 הספר ללימודים מתקדמים. -בהתאם לנהלים של בית לצורך מתן מלגות לסטודנטים
 
 
 
 

 אופן הגשת הבקשה
 

 . 501הטופס להגיש על גבי את הצעת המחקר יש 

 "בקשה למענק מחקר". -הטופס יוגש באמצעות הפורטל של רשות המחקר בלשונית "בקשות לתקציב"
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 ניתן להיעזר בהנחיות המופיעות בלינק הבא: 

 ת המחקרהנחיות לפורטל רשו

 501קישור לטופס 

הצעות המחקר שיוגשו תועלנה לדיון בפני וועדה ייעודית. הוועדה יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, לזמן 

 חקר והתקציב המבוקש.את מגיש הבקשה להציג בפניה את עיקרי המ

 החלטות הוועדה יישלחו לכל אחד מהמגישים.

 15.9.2019: תאריך ההגשה הקרוב

 1.10.2019 :תחילת המחקר

 דו"ח מסכם

בתום שנת המחקר, חברי סגל שקיבלו את המענק יגישו לרשות המחקר דו"ח מדעי מסכם הכולל מידע 

 קרנות חיצוניות וכדומה(.ת מחקר לפרסומים, הגשת הצעוכגון: לגבי תוצרי המחקר )

 

 לצורך בירור נוסף ניתן לפנות:

 talig@ariel.ac.il, 9758906-03 גב' טלי גונן:  למידע  אודות אופן ההגשה

  :מרכז הנתונים אריאל י, ראשלמידע מקצועי מהותי 

 amos.azaria@ariel.ac.ilד"ר עמוס עזריה: 

 chenha@g.ariel.ac.il ד"ר חן חג'ג'

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 בברכה,       

 

 

 אלברט פנחסובפרופ'                                               

        סגן נשיא ודיקן למו"פ                                                                                                     

        

http://www.ariel.ac.il/research/authority/researcher-information/portal-for-research-and-development
https://www.ariel.ac.il/wp/rnd/wp-content/uploads/sites/11/2019/07/501_15ed_7.7.19.doc
mailto:talig@ariel.ac.il
mailto:amos.azaria@ariel.ac.il
mailto:chenha@g.ariel.ac.il

