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 (PHD) הרשמה ללימודי תואר שלישי
 לבעלי תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג

 
 פרטים אישיים:. 1
 

 ת.ז. שם משפחה שם פרטי

 מיקוד עיר מספרורחוב כתובת: 

 Email טל'

 פרסומיםקורות חיים ורשימת להרשמתך יש לצרף  *
 
  מצטיינים/ רגיל  :()נא להקיףל למסלו הגשת מועמדות. 2

  
 פרטי מנחה לתואר שלישי:. 3
 

 מחלקה:/חוג  :המנחהשם 

 מקום עבודת המנחה:

 :Email טל': 

 רופ' אמריטוספ / פרופ' בדימוס / פרופ' מן המניין /פרופ' חבר  / מרצה בכיר(: )נא להקיף דרגת המנחה

 אישור המנחה המיועדלהרשמתך יש לצרף  *
 

 :השכלה. 4
 

 חוםת - *תואר שני
 
 

 עבודת הגמרציון  **הגמר בתואר השנינושא עבודת  ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 עבודת הגמר: מנחה מו שלש
 

 
 חוםת - *תואר ראשון

 
 

 ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 
 נוספת:השכלה 

 
 

 ממוצע ציונים שנת סיום מוסד לימודים

 םציוני נותיוגילושור על ציון עבודת הגמר , אי(עם חתימת מוסד הלימודים)מקוריות  תעודות השכלהלהרשמתך יש לצרף  *

 עבודת הגמר )תיזה( או עבודת פרויקט או עבודה סמינריוניתלהרשמתך תקציר  יש לצרף **

 
 לא  /  *כן (:    נא להקיף) פרסומים מדעיים. 5
 . תךפרסומים מדעיים, נא לצרפם להרשמ לך שישאם סימנת * 
 
 :(צים יכול להיות המנחהיאחד הממל) לעסוק במחקר בלימודים מתקדמיםשל המועמד  הכישוריםחוקרים הממליצים על : ממליצים. 6

 

 מחלקה:/מוסד וחוג  :1ממליץ  -שם מלא 

 מחלקה:/מוסד וחוג  :2ממליץ  -שם מלא 

 

  medphd@tauex.tau.ac.ilלדוא"ל: ישירות  שתי המלצותאת יש לשלוח * 

mailto:medphd@tauex.tau.ac.il
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  .היטב מנוסחתתמציתית ומחקר הצהרת כוונות  ,זההרשמה לטופס יש לצרף : (Research Statement) מחקרכוונות ההצהרת . 7

  .באנגליתבעברית או  ,12 גודל avidD טבפונ מודפסתתוגש ו אחד עמודלא יחרוג מההצהרה  כה שלאור

  .תידרש/י להציג במהלך ראיון הקבלה ה זואת המחקר המוצע בהצהר

 :ההצהרה תתייחס ל

 המחקר בו הנך מעוניין/ת לעסוקתחום . 1

מטרות המחקר, השיטות בהן המחקר,  תהמחקר, שאל רקע תחוםונתך להציג בראיון )פירוט קצר של פרויקט המחקר בתחום העניין שבכו. 2

 (ציין/י גישה מחקרית נוספת שתקדם את המחקר ,אפשריות תוצאות, תשתמש בכל מטרה

 '(.פרויקט וכו, תואר שני)צעת בעבר יעל מחקר מדעי שב (או שניים) משפט. 3

 האקדמיות יךמטרותית לתואר שלישי תקדם אותך בהשגת תכנשבו ה האופןהקריירה ו מטרותהרקע שלך, . 4

 

אי  .יועלו שאלות על ידי חברי הוועדהיתנהל דיון ו, ת/מצגת על ידי המועמדהצגת הבראיון הקבלה לאחר : שקופיות( 10)עד  הגשת מצגת. 8

 !דקות בדיוק 5אורך ההצגה יהיה  .סת על הצהרת כוונות המחקר שכתבתעליך להכין מצגת המבוס, לזאת

 :כולל ,שקופיות 10ורך המצגת יהיה עד א

 . פרויקט מחקר שביצעתם בעבר /כשיקופית אחת המתארת בקצרה ובמדויק את עבודת התזה  .1

 כשיקופית או שתיים רקע המחקר העתידי .2

 שאלת המחקר העתידי .3

ותוצאות ראשוניות או , השיטה, פירוט קצר ומדויק על תכנית המחקרבהן , מחקר מטרות 3 -כ, כשיקופית אחת לכל מטרה במחקר .4

 .תוצאות צפויות

 סיכום תכנית המחקר  .5

 
מה יקרה אם מהלך המחקר לא , שאלות על אופן תכנון המחקר, שאלות כלליות בתחום המחקר שלו: שאלות כגון וישאל יםבמהלך הדיון המועמד

האם הכשרתך הקודמת , מהן התוצאות האפשריות ומה משמעותן, שיטות חלופיות בהן ניתן להשתמש באם השיטה המוצעת לא תצלח, יצלח

 .תחום עזרה לך בתכנון פרויקט זה וכיצדב

 
 :המחקר של המועמדיםתחום . 9

 

 (קליני)חולים -תיבב    /    (מדע בסיסי)בקמפוס     יתבצע )נא להקיף(:חקר מה 

 

 (יותר מאחדלבחור ניתן  -להקיף נא )המחקר העתידי  תחום-תת : 

, אימונולוגיה, אפידמיולוגיה ,(ביואינפורמטיקה) ביולוגיה חישוביתניורוביולוגיה, ביוכימיה, מטבוליזם, ביולוגיה התפתחותית, 

 בריאות סביבתית, סרטן, פתולוגיה , ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, אנטומיה ואנתרופולוגיה

פיתוח , מחלות מטבוליות, מחלות לב, זקנה, התמיינות תאית ועוברית, דימות, גניקולוגיה ופוריות, גנטיקה , ותעסוקתית

, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, נפש ובריאותפסיכיאטריה , medical humanities ביואתיקה ו, תאי גזע, פרמקולוגיה, תרופות

 רפואת שיניים, ריפוי בעיסוק, סיעוד, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת, פיסיולוגיההציבור, בריאות 

 

  לנ"ל(:או בדומה נוסף מילות מפתח של המחקר )ב 5יש לציין  

o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 

o ______________________ 
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 כן / לא (: )נא להקיף שאמצא מתאים למסלול הרגיל במקרה, לי ממסלול מצטיינים למסלול רגילאני מאשר/ת להעביר את פרטי ההרשמה ש. 10

 

 *לא /   כן)נא להקיף(:     עבירת משמעת או עבירה אתיתכי במהלך לימודי לא ביצעתי  צהיר/האני מ .11

 . חלטה על הקבלהההעבירה תהיה חלק מהמהות  *

 

 

 

 :tauex.tau.ac.ilmedphd@ דוא"לבו בקשיחלתארים מתקדמים המדרשה יש להגיש למזכירות ש כיםמלהלן המסבעת הרשמתך לנוחיותך, 

  הרשמה זהטופס. 

 ואישור מקום העבודה בנושא המוצעעד, בצירוף שני מאמרים של המנחה אישור המנחה המיו. 

 .( תעודות השכלה "בוגר", "מוסמך" או ד"ר לרפואהD.M.( "ד"ר לרפואת שיניים" ,)D.M.D.( "או "ד"ר לוטרינריה )M.V.D .) 

 )ציון סופי לתואר וציון עבודת הגמר, הקורסיםממוצע משוקלל של : הכוללים, גיליונות ציונים )מכל התארים. 

 אישורי זכאות לתואר מקוריים, או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדת. 
o ר מהמרכז למרשם המאשר הכרה בתוארתעודות בשפות זרות יש להגיש בצירוף אישו. 

 כקובץ נפרד קורות חיים. 

 רשימת פרסומים. 

  או עבודה סמינריוניתתקציר עבודת הגמר )תיזה( או עבודת פרויקט. 

  דוא"ל: ישירות לאשר ישלחו הממליצים מ מכתבי המלצהשני@tauex.tau.ac.ilmedphd 

 בנספח ב'והמנחה   ה/טופס ניגוד עניינים חתום ע"י התלמיד. 

 הצהרת כוונות המחקר 

 מצגת 

 טופס אישור בטיחות במעבדה 

 תמונת פספורט. 

  במחקר ניסויי לרוב נדרשות .שעות שבועיות למחקר 20ים צריכים להתחייב להקדיש לפחות /ן התלמיד/ה והן המנחהה :ומחקרעבודה 
 .שעות שבועיות 20 -יותר מ

  ההעסקתו/ םבמקו ושיוצר םבנתוני שלהשתמ ת/ירשא ה/וואינ והעסקת םבמקו טדוקטור תעבוד עלבצ תרשאי/ האינו/ ההתלמיד/
 .במקרה של העסקה במקום המחקר, על התלמיד/ה להגיש אישור סיום העסקה .טהדוקטור תדלעבו

 נוהל העסקה מיד/ה להגישבמקרה שתלמיד/ה מעוניין/ת לשלב עבודה )שאינה במקום ביצוע המחקר( ולימודי תואר שלישי, על התל
מדור  של תוהחלטל האישור יהיה כפוףלימודים/המחקר לבין העבודה והועדה היחידתית תוודא שאין חפיפה בין ה .(באתרנמצא )

  תלמידי מחקר. 
 

 
 בדוא"ל.והן  בקשיחלקבלה הן  כל המסמכים הדרושיםרק כאשר יוגשו  ךמועמדותהמדרשה לתארים מתקדמים תטפל בלבך,  לתשומת* 

של  טופס רישום למלא תדרש, ללימודים קבלתךהממליץ על לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה, ת מכתב מהמדרשה רק לאחר קבל* 

 .בעמוד הראשי, נמצא באתר של האוניברסיטה טופס זה .תלמידים רישום ומנהל אגף, למרשם המרכז

 

 

 חתימת המועמד: _________________________               תאריך ___________________
 
 

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D/research%20regulation.docx
https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94%20%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D/research%20regulation.docx

