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 כללי אתיקה בנושא מחקר, פרויקט וכתיבה  - ביה"ס למקצועות הבריאות

אתיקה המחייבים סטודנט אשר לוקח חלק בעבודת מחקר, פרויקט ו/או כתיבה הלהלן כללי 
 :ות הבריאות באוניברסיטת תל אביבבמסגרת לימודיו בבית הספר למקצוע

 כולל הצעת  /פרויקטהמחקרת שותפים לעבודהינם  /יםוהמנחה /יתהסטודנט :שייכות(
 לחוג הראשי שייכים לעבודהנאספים בהקשר שהנתונים  .רעיונות לעבודות אפשריות(

או במקרה \ו /פרויקט. בסיום העבודהלשותפי המחקרפתוחים אך  ,החוקראליו משתייך 
הגולמיים את הנתונים הסטודנט יעביר , לפני ההשלמה והופסק /פרויקטשהמחקר

, כדי שיהיה ניתן י העבודהלמנח טפסים, הקלטות, קבצים וכד', לרבות והמעובדים
 להשתמש בהם במחקר עתידי. 

 
 המקובלים באוניברסיטת תל  ,רלכללי האתיקה במחק מחויב: כל סטודנט כללי אתיקה במחקר

או אישור ועדת אתיקה  (תואר ראשון)בחוגית קה אתי תלרבות קבלת אישור ועד ,אביב
ביצוע המחקר וזאת לפני )בתואר מתקדם(. אישור זה נדרש לכל עבודת מחקר, אוניברסיטאית 

. במקרים למחקר בו לא מבוצע מחקר מקדים שלב איסוף הנתוניםהמקדים )פיילוט( או לפני 
 משויכיםמוסד הרפואי אליו השל  ועדת הלסינקיאישור מ גםהסטודנט לקבל  שיידר, םהרלוונטיי

מחויב  סטודנטה. באותו מוסדקובלים לכללי האתיקה המ גם מחויבויהיה  ,נבדקי המחקר
יהיה ששהוא יבצע או  /פרויקטלשמירת הסודיות של פרטי הנבדקים אשר יכללו בעבודות המחקר

 במהלך הלימודים. ףייחשאחרים אליהם  /פרויקטיםמעורב בהן, כמו גם במחקרים

 נבדקים פוטנציאליים, מוסדות,  : כל פניה של הסטודנט לגורם חיצוני )כגון:פניה לגורם חיצוני
בתי ספר, משרדי ממשלה, רשויות, אנשי מקצוע ועוד( אשר קשורה ישירות או בעקיפין לעבודת 

אישור הפניה יישמר  עשה בידיעתו ובאישורו של מנחה העבודה.ישל הסטודנט, ת /פרויקטהמחקר
 בתיק הסטודנט.

 פרויקטקשורה לעבודת המחקר: כל החלטה מקצועית, מחקרית או מנהלתית האישור מנחה/ 
עשה בידיעת הסטודנט ובאישור המנחה. במידה וקיימים שותפים נוספים לעבודה )כגון: חברי ית

לפני סגל נוספים, יועצים או אנשי מקצוע מתחומים אחרים(, יוגדרו יחסי השותפות במחקר 
 שמרו בתיק הסטודנט.יאישורים אלה י ./פרויקטביצוע המחקרתחילת 

 עשות ע"י הסטודנט ו/או ייכול לה פורומים שונים: פרסום העבודה ו/או ההצגה בבודהפרסום הע
לאחר אישור מנחה העבודה. לצורך זה, פרסום יחשב כל רק  , וזאתהמנחה, ובידיעת כל השותפים

הצגה פומבית של נתוני העבודה )באופן חלקי או מלא(, הצגת מסקנות הנובעות מהעבודה או כל 
של העבודה במסגרת של מאמר בכתב עת מדעי, בעיתון לא מדעי, בספר, שימוש אחר בחלק 

 או בכל אמצעי אחר. , הצגה בכנסאו מקוונת במדיה אלקטרונית

 במקרה של פרסום העבודה בכתב, בע"פ או בכל אופן אחר, לפרסום )"קרדיט"( הכרה מתן :
, ני של העבודההרעיוופן משמעותי לעיצוב יכללו ברשימת המחברים כל השותפים אשר תרמו בא

-טריונים של "מי הוא מחבר" בכתבייכמקובל בקר ולפרסומו, הפרסום,  כתיבת עבודהלביצוע ה
עשות בהכללת השותף כאחד המחברים של הפרסום י. מתן הקרדיט בפרסום יוכל להעת מובילים

עשה ית חלטה על אופן מתן ההכרה. ההבהתאם למידת התרומה או בהכרת תודה בגוף הפרסום
 ההכרהת המחברים בכל פרסום, ומתן באישורו של מנחה העבודה ובידיעת הסטודנט. סדר הצג

  ., באישור מנחה העבודהלמקום העבודה של המחברים יוסדר בין השותפים למחקר

 
 מתחייב לפעול על פיהםאני ו הם מקובלים עלי. קראתי והבנתי את הכללים המפורטים לעיל

______________  __________________  __________ 
 תאריך         חתימה   שם ושם משפחה    


