
 
22/07/2020 

announcement follows EnglishThe  

  בעלי פרסומים מדעייםקול קורא לתלמידי מחקר בפקולטה לרפואה 

 במדרשה לתארים מתקדמים פרסים לתלמידים מצטיינים על סמך פרסומים מדעייםהענקת 

 

אשר פרסמו  לתלמידי מחקר בתואר השני והשלישיהמדרשה לתארים מתקדמים תעניק פרסי הצטיינות 

 מאמר בעיתונות מובילה בתחום.

 

 , העומדים בתנאים הבאים:2020 – 2019 תש"פ בשנת תלמידים אשר פרסמו מאמר מדעי

 אביב-באוניברסיטת תלהפרסומים חייבים לשאת שיוך לפקולטה לרפואה  .1

 במאמר כמחבר ראשון התלמידים מופיעים .2

 

 ת האקסל המצורפת למייל זהטבללמלא את הפרטים ב תנאים הנ"ל, מתבקשיםה 2-העומדים ב תלמידים

 ולשלוח .202091. עד לתאריךטבלה הנתונים המבוקשים ב כליד למלא את יש להקפ. נפרדקובץ אקסל ב

 alanarhassan@tauex.tau.ac.il  :אלנה חסןל

 

 יוכלו להגיש מועמדות: לא *

או משך זמן  למשרדי המדרשההגישו את עבודת הדוקטורט שלהם כבר אשר  למידי תואר שלישית .1

 ( 2/2014)תחילת לימודים לפני  *שנים ששלימודיהם עולה על 

או משך זמן לימודיהם עולה את עבודת הגמר שלהם למשרדי המדרשה  הגישוכבר אשר  תלמידי תואר שני .2

 ( 2/2017 תחילת לימודים לפני) על שלוש שנים

להגיש מועמדות  יוכלו אם כיפרסומים, אותם ייעודי על  בפרס כספיבעבר אשר זכו : MD/Ph.Dתלמידי  .3

 פרס כספי. ללאלתעודת הצטיינות 

 

שלהם  עבודת המחקר אתדק'(  2-)כבקצרה יציגו  אשרתלמידים  20 – 15כ מתוך כלל המגישים יבחרו 

    .ZOOM, ב 14:00בשעה  ,2020אוקטובר ב 27 ,'גיום בשיערך מקוון בכנס 

 התלמידים שיבחרו להציג את עבודתם יקבלו הנחיה לגבי מתכונת ההצגה.

 זה. במועדזו הינו השתתפות בכנס  גשת מועמדות לפרסתנאי הכרחי להלתשומת לבכם, 

 

 

 rkali@tauex.tau.ac.il :המאמר המצטייןפרס המרכזת ועדת  ,רחלי קלילפרטים נוספים ניתן לפנות ל

 

 

 בכבוד רב,
 

 פרופ' דרורית נוימן
 המדרשה לתארים מתקדמים תראש
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Call for research students in the Faculty of Medicine with scientific publications 
 

Awarding prizes to outstanding students based on scientific publications at the 
Graduate School. 
 
The Graduate School will grant awards honors to MSc and PhD research students 
who have published an article in a leading journal in the field. 
 
Students who have published a scientific paper in 2019 - 2020, who meet the 
following conditions: 
1. The publications must list the Faculty or School of Medicine at Tel Aviv University, 
as an affiliation 
2. Students must be the first author in the article 
 
Students who meet the above 2 conditions are asked to fill in the details in the 
attached excel table according to the format. Be sure to fill in all the requested data 
in the excel table by 1.9.2020, and send it to Alana Hassan: 
alanarhassan@tauex.tau.ac.il 
 
* Not eligible to apply: 
1. PhD students who have already submitted their doctoral dissertation to the 
Graduate School office or the duration of their studies exceeds six years (start of 
studies before 2/2014) 
2. Master's degree students who have already submitted their thesis to the Graduate 
School offices or the duration of their studies exceeds three years (start of studies 
before 2/2017) 
3. MD / PhD students: who have previously won a dedicated monetary award for 
those publications, although will be able to apply for a Certificate of Excellence 
without a monetary award. 
 
From all the presenters, about 15-20 students will be chosen to present their 
research work briefly (about 2 minutes) at an online conference to be held on 
Tuesday, October 27, 2020 at 2:00 p.m, ZOOM. 
Students who choose to present their work will be instructed on the format of the 
presentation. 
Please note that a necessary condition for applying for this award is participation in 
the conference at that time. 
 
For more details, please contact Racheli Kali, the award committee’s coordinator: 
rkali@tauex.tau.ac.il     
 
Sincerely, 
 
Prof. Drorit Neumann 
Head of the Graduate School 
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