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 פרויקט גמר לתלמידי תואר מוסמך בבריאות הציבורלת מחקר הצעהנחיות ל

 במסלול ללא עבודת גמר 

 :שנה ב'(ימודים בהראשון ללת לפרויקט גמר )להגשה עד תום השבוע הצע

 שנה ב' הראשון ללימודים בוגש עד תום השבוע תההצעה לפרויקט גמר : מועד ההגשה

 : מבנה ההצעה

  א(נספח ) להגשת הצעה לפרויקטחתום טופס מנחה 

 הכולל:  מילים( 500)עד  תקציר 

o  סוג הפרויקט )סקירת ספרות, כתיבת הצעת מחקר, מחקר אפידמיולוגי, מחקר מעבדתי, מחקר

  (, מחקר בניהולבקידום בריאות

o מבוא 

o שאלות ומטרות המחקר 

o )שיטות המחקר )כולל מקום ביצוע המחקר 

o  חלקו של התלמיד במחקר 

o לוח זמנים משוער לביצוע המחקר 

o נספח ב( מקורות( 5)עד  רשימת מקורות( 

 

 (ג)נספח פרויקט מסוג פרקטיקום יש להגיש טופס מנחה כולל נושא הפרויקט ב
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 טופס מנחה להצעת פרויקט גמרנספח א: 

 *לתלמידי תואר מוסמך בבריאות הציבור במסלול ללא עבודת גמר

 

 ___ -:_________________טלפון       : ________________________________ שם הסטודנט/ית

 |__|__|__|__|__|__|__|__| -ֹ |__|ת.ז.:

 

 : ___________________________________________________________________נושא הפרויקט

הריני לאשר כי בדקתי את ההצעה המוגשת ומצאתי כי הפרויקט ראוי והצעה כתובה בהתאם לדרישות שנקבעו בבית הספר 

 הציבור:לבריאות 

1  ___________________ .  ________________  ______________ 

2  ___________________ .   ________________  ______________ 

 תאריך                חתימה                 שם המנחה         

 

 בודקים מומלצים  )שם וחוג( לבדיקה והערכה של סיכום הפרויקט:

1. ______________________ ________________________________ 

2. ______________________ ________________________________ 

3.  ______________________ ________________________________ 
 חוג     שם                   

 

 לגב' ליבי מנור, מזכירת תכנית מוסמך בבריאות הציבור  לא באמצעות הסטודנט, טופס זה יועבר ע"י המנחה ישירות* 

  :libby10@tauex.tau.ac.ilemail, 6409040-03טל':  ,9868-640-03פקס: 
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 רשימת ספרות :נספח ב

 בו הופיע הציטוט לפי רשימת הספרות. בסוף המשפטמספר המבואה יצוין  .1

 הופעת המבואות בהצעה. לפי סדררשימת הספרות תמוספר  .2

 הרשימה תכלול רק פרסומים הקשורים ישירות לנושא, שפורסמו או שהתקבלו לפרסום.  .3

 : הרשימה תכלול את הפרטים הבאים .4

   שם המחבר 

 שם המאמר  

  שם כתב העת 

 שנה 

 כרך  

 )ראשון ואחרון(  עמודים 

 :Vancouver –סגנון הציטוט המומלץ  .5

 Citing and referencing: Vancouver - University Monash 

 Vancouver Reference Style Examples - University of Western Australia 

 Citing Medicine, 2nd edition - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers 

 

 החומרים והשיטות. ניתן לצטט  מאגרי מידע רק בסעיף .6

 ( אינו מקובל  וניתן להכלילו בטקסט בלבד כהערת שוליים.Submittedציטוט של מאמר שנשלח לפרסום אך עדיין לא פורסם ) .7

ואחרים. מדריכים וסרטונים לשימוש בתוכנת  RefWorks ,Endnote , כגון:ביבליוגרפי מידע לניהול כליםבמומלץ להשתמש  .8

RefWorks  כאןהספריה של אוניברסיטת תל אביב, זמינים באתר . 

 

 :)ע"פ סגנון וונקובר(  רשימת ספרות לדוגמא

 ציטוט ממאמר

1. Salamero J, Remy JJ, Charreire J. Primary syngeneic sensitization on monolayers of thyroid epithelial cells. 

X. Inhibition of T-cell proliferative response by thyroglobulin-specific monoclonal antibodies. Clinical 

immunology and immunopathology. 1987 Apr;43(1):34-47. PubMed PMID: 2435439. Epub 1987/04/01. eng 

 

 http://medlib.tau.ac.il/CitingGuides.aspקישור הבא:    הספרייה באתר הנחיות נוספות ודוגמאות ניתן למצוא ב

  

 

 

 

 

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1453285
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/380/349125/All_examples_Vancouver_with_contents_list.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2
https://libraries.tau.ac.il/refworks-new-welcome
http://medlib.tau.ac.il/CitingGuides.asp
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 טופס מנחה להצעת פרויקט גמר מסוג פרקטיקום בלשכת בריאות : גנספח 

( ללא עבודת גמרMPHלתלמידי תואר מוסמך בבריאות הציבור )
*

 

 

 |__|__|__|__|__|__|__|__| -ֹ |__|ת.ז.:     : ________________________________ הסטודנט/יתשם 

 ___ -:_________________טלפון

 רפואה קהילתית )כללי(מסלול לימודים:  

 __________: ___________________________________________________________________נושא הפרויקט

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 הריני לאשר את נושא הפרויקט:

   ___________________   ________________  ______________ 

 תאריך                חתימה                 שם המנחה         

 

 

 לגב' ליבי מנור, מזכירת תכנית מוסמך בבריאות הציבור   לא באמצעות הסטודנט *טופס זה יועבר ע"י המנחה ישירות

  :libby10@tauex.tau.ac.ilemail, 6409040-03, טל': 9868-640-03פקס: 
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