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שלח לחבר
1.הגשת הצעת המחקר
ההצעה תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב 3-עותקים ובנוסף יש לשלוח בדואר אלקטרוני את דף
השער ,תקציר ואת הצעת המחקר ,לכתובת המייל הרצ"ב : silvyd@tauex.tau.ac.il
יש להגיש את ההצעה מודפסת ברווח בין השורות של לפחות  ,1.5כאשר גודל הגופן ) (fontאינו פחות
מ 12-נקודות ,על נייר  ,A4ולוודא שכל העותקים ברורים וקריאים .להצעת המחקר יש לצרף אישור
המנחה/ים שהסכים/ו לקבל על עצמו/ם את ההנחיה על פי התכנית המוצעת.
 .2דף השער
דף השער יכלול תאריך הגשת הצעת המחקר ,החוג אליו משתייך התלמיד ,נושא העבודה בעברית
ובאנגלית ,שם התלמיד ,תעודת זהות של התלמיד ,שם המנחה וחתימתו .אם יש יותר ממנחה אחד ,ישא
דף השער את השמות והחתימות של כל המנחים.
אם ההצעה מוגשת לאחר תיקון ,יצוינו על דף השער תאריך ההגשה הראשון ותאריך ההגשה של ההצעה
המתוקנת.
 .3היקף ההצעה
הצעת המחקר )לא כולל תקציר ורשימת הספרות( ,לא תעלה על  15עמודים.
 .4מבנה הצעת המחקר
א .תקציר
תיאור תמציתי של נושא המחקר ,שדות הידע העומדים בבסיס המחקר ,השאלה המחקרית והיפותזת
המחקר )אם קיימת( ,תכנית המחקר.
ב .מבוא
 .1תיאור תמציתי עדכני של הידע בשטח המחקר.
 .2הנמקה העולה מגוף הידע התיאורטי הקיים בתחום עד כה ,המצדיקה את הרלבנטיות ,הנחיצות
והתרומה הפוטנציאלית של המחקר הנוכחי.

 .3מהם כיווני המחקר המוצעים וכיצד הם נובעים מן הידע הנאסף בתחום עד כה.
 .4מה התרומה הצפויה מעבודת המחקר.
ג .פירוט שאלות המחקר
 .1שאלה כללית.
 .2שאלות ספציפיות.
ד .תיאור מהלך המחקר:
בחלק זה על התלמיד לפרט את ההגיון הפנימי של מבנה העבודה שלו ,את הרקע התאורטי העומד
בבסיסו ואת הפרקים הצפויים להיכלל בעבודה.
ה .תכנית עבודה ולוח זמנים משוער.
ו .רשימת ספרות
הרשימה תכלול רק פרסומים הנוגעים באופן ישיר לנושא .הרשימה תיכתב בצורה מדויקת ויצוינו בה
הפרטים הבאים :שם המחבר ,שם המאמר ,שם כתב העת )בצורה המקובלת בספרות מדעית( כרך,
עמודים ,שנה.
רשימת ספרות לדוגמא:
1. Salamero, J., Remy J.J. and Charriere, J. Primary syngeneic sensitization on
monolayers of thyroid epithelial cells. X. Inhibition of T-cell proliferative response by
thyroglobulin-specific monoclonal antibodies. Clin. Immunol Immunopathol 1987; 43:3447.
2. Rose, M.R. and Mackay, I.R. Genetic predisposition to autoimmune diseases. In:
Rose NR. Mackay I.R., editors. The Autoimmune Diseases. San Diego, CA: Academic
Press; 1985. p. 1-27.
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 .5אתיקה
המחקר ייערך תוך הקפדה על חוקי האתיקה הפסיכואנליטית והאקדמית המקובלות ומתוך שמירה על
סודיות בשימוש בכל חומר קליני .לא יפורסם חומר קליני ללא אישור והסכמה בכתב של המעורבים
בדבר .כל חומר קליני שישמש במחקר יעבור את אישורה של ועדת האתיקה של התכנית
לפסיכותרפיה ,בכפוף לקריטריונים של ועדת הלסינקי.

דוגמא לדף השער של הצעת המחקר
הועדה היחידתית לתלמידי מחקר בפקולטה לרפואה
המחלקה/החוג _______________
הצעה מחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
נושא העבודה
נושא העבודה באנגלית )באותיות דפוס(:

מוגש על-ידי )שם התלמיד(
תעודת זהות
הנני מאשר/ת בזאת כי אני מוכן להנחות את התלמיד_______________
בעבודת המחקר שלו לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" והנני מאשר/ת את תכנית המחקר.
שם המנחה_____________:
חתימה
תאריך________________:

שם המנחה_______________:
חתימה

חזרה לרשימת נספחים.

