
 

  ביה"ס לבריאות הציבוראוניברסיטת ת"א.    הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,   המדרשה לתארים מתקדמים             

  6|                                                            2017 בנובמבר 12-רסה מעודכנת לגילעבודות גמר תואר שני.              הועדה 

  תאריך הישיבה: בפני הועדה: הצגת תיק-הועדה לעבודות גמר לתואר שני   - נספח א

   שם התלמיד:

  כותרת העבודה:

  

 )מנחה(  .         1 שמות המנחים:
2. 

 )מנחה( 

 יועץ( מנחה /  )                                .4 )מנחה(  . 3 

     סטר בבריאות הציבוראמ -  MPH מסלול הלימודים:

 MPH - סטר במסלול קידום בריאותאמ 

 MD-MPH  

 

 MSc  - סטר באפידמיולוגיהאמ 

 MOccH – סטר בבריאות תעסוקתיתאמ 

 MPH- סטר במסלול מנהל מערכות בריאותאמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלב העבודה:
 הצעת מחקר 

  תיזה*                            

 רגילה  סוג:

 ממאגרי נתונים 

 את שמות השופטים: ציין – אם תיזה או הצעת המחקר כבר עברה שיפוט* 

 1         .  2.  

 3 .   

 ?1על פי נספח א' האם הסטודנט עומד בקריטריונים לעבודת גמר

  כן 

 לא 
 

 ניתוח על     רת      מקרה ביקו      ניסוי קליני      מחקר עוקבה      מחקר חתך  תבנית המחקר:

______:אחר__________ 

  מטרת המחקר:

  

 לא כן  /      העבודה עומדת בקווים המנחים הבסיסיים? האם

  חריגה מתנאים בסיסיים: 

   

  .2  .1 בודקים מומלצים:

 3.  4.  

  :הועדה הערות
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  1-נספח א

 הצעת מחקר *יות להגשת דרישות אקדמ

 

 תיזה ממאגר נתונים תיזה רגילה מסלול

MSc 
 הבאים: ציון עובר בכל הקורסים

 מבוא לאפידמיולוגיה 

 רשיטות סקר ומחק 

  תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת

 מחקר

 'ביוסטטיסטיקה ב 

 פענוח נתונים אפידמיולוגיים 

 בנוסף  ציון עובר גם בקורס: 

 .שיטות סטטיסטיות מתקדמות 

MPH בקורסים:לפחות  75ממוצע משוקלל  כללי 

 מבוא לאפידמיולוגיה 

 שיטות סקר ומחקר 

ר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת תכנון מחק

 מחקר

 'ביוסטטיסטיקה ב 

 פענוח נתונים אפידמיולוגיים 

 ציון עובר בקורס: 

 .שיטות סטטיסטיות מתקדמות 

 לפחות בקורס: 80ציון ו

 שיטות סקר ומחקר 

  תכנון מחקר אפידמיולוגי

 וכתיבת הצעת מחקר

MPH בקורסיםממוצע משוקלל לפחות  קידום בריאות: 

 גיהמבוא לאפידמיולו 

 שיטות סקר ומחקר 

  תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת הצעת

 מחקר

 'ביוסטטיסטיקה ב 

 :קורסיםלפחות ב 80ציון 

 שיטות סקר ומחקר 

  תכנון מחקר אפידמיולוגי

 וכתיבת הצעת מחקר

MPH בקורסיםלפחות  75ממוצע משוקלל  מנהל מערכות בריאות: 

 מבוא לאפידמיולוגיה 

 שיטות סקר ומחקר 

  אפידמיולוגי וכתיבת הצעת תכנון מחקר

 מחקר

 'ביוסטטיסטיקה ב 

 פענוח נתונים אפידמיולוגיים 

 

 קורסים:לפחות ב 80ציון 

 שיטות סקר ומחקר 

  תכנון מחקר אפידמיולוגי

 וכתיבת הצעת מחקר

MD-MPH 
 הבאים:  ציון עובר בכל הקורסים

 מבוא לאפידמיולוגיה 

 שיטות סקר ומחקר 

 צעת תכנון מחקר אפידמיולוגי וכתיבת ה

 מחקר

 'ביוסטטיסטיקה ב 

 פענוח נתונים אפידמיולוגיים 

 בנוסף  ציון עובר גם בקורס: 

  בחקר  מתקדמות מחקרשיטות

 בסיסי נתונים

*אם הסטודנט/ית טרם השלימ/ה את הקורסים הנדרשים, אישור ההצעה יהיה מותנה בהשלמתם עד להגשת 

 עבודת הגמר

 

 


