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 קווים מנחים לקבלת דרגת פרופ' חבר– רופאים
 

ך. נקודות לפי החלוקה שתצוין  בהמש 23על המועמד למלא אחר הדרישות הבאות ולצבור מינימום   
 על ראש החטיבה למלא את טופס הניקוד עם הגשת התיק לטיפול בקידום. 

 
 הוראה:

נקודות  6:  נקודות חובה  
 

 על המועמד לתת הוראה פרונטלית לסטודנטים במחלקות או מכונים או מעבדות..
 על המועמד להשתתף בהוראה בקורסים שונים.

 על המועמד להדריך מתמחים.
ים לרפואה/ מדעי היסוד  בעבודות גמר)מאז קבלת המינוי הקודם( על המועמד להנחות סטודנט  

 
 כלים להערכת המועמד: דו"ח הוראה, חוות דעת ממנהל החטיבה או המחלקה. 

 
 נקודות זכות:

נקודות עבור הצטיינות בהוראה 2-1  
נקודות עבור ריכוז קורס לימודי או יו"ר ועדה בפקולטה 2  
כנית לימודים או פיתוח שיטות הוראה, כלים להערכה או עזרי הוראה נקודות עבור בניית קורס או ת 2-1

 חדשים.
 

לכל אחת מפעילויות החובה והזכות חייב להתקבל משוב חיובי מאחד או יותר מהבאים: דיקן, ס. דיקן, 
 יו"ר חטיבה ,יו"ר ועדה.

 
 שירות:

נקודות  6 נקודות חובה:  
 

 הקמת שרות חדש או ניהול מחלקה/יחידה/מכון
לקבל חוות דעת חיובית ממנהל בית החולים )או של המחוז( ,ממנהל החטיבה וממנהל המחלקה. יש  

 
כלים להערכת המועמד: על המנהל הישיר למלא טופס לקראת קידום אקדמי בו על המועמד להגיע לציון 

 ממוצע בתחום השירות.
 

 נקודות זכות:
חברות בוועד ארצי של ארגון מקצועי וכד'(נקודות עבור הכרה ביכולת המקצועית במישור הארצי ) 2-1  
נקודות עבור פיתוח שיטות אבחנה או טיפול חדשים וישומן הלכה למעשה 2-1  
נקודות עבור פעילות במסגרת המועצה המדעית של הר"י )חברות במועצה המדעית וכד'( 2-1  
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 מחקר:

נקודות 6 נקודות חובה:  
 

עי ו/או קרנות מחקר ו/או עבודות גמר ,ו /או חברות במערכת עיתון על המועמד לשמש כסוקר בעיתון מד
 מדעי.

מאמרים שטיבם מחקרי אשר פורסמו לאחר קבלת המינוי האקדמי  5על המועמד יהיה להגיש תקציר של 
מת העבודות הללו לידע הקודם, ואשר לדעתו יש בהם משום תרומה משמעותית לידע. עליו לפרט את תרו

תכנון ובביצוע המחקר וחלקו בכתיבת המאמר.ולתאר את חלקו ב  
 

בהתאם להנחיות הבאות: אשר יופיעו בפבמד על המועמד לפרסם מאמרים  
 

 פרסומים מאז קבלת דרגת מרצה בכיר
 

פרסומים מדעיים בעיתונות מבוקרת מאז קבלת מינוי מרצה בכיר, מתוכם  20על המועמד לפרסם לפחות 
הם המועמד מחבר מרכזי.  5 -מאמרים שטיבם מחקרי )מעבדתי או קליני( וב 8לפחות   

 
 

 או 
 

 סה"כ הפרסומים של המועמד
 
לפחות מאז המינוי האחרון(  10פרסומים מדעיים בעיתונות מבוקרת)  45על המועמד לפרסם לפחות    
מהם המועמד מחבר מרכזי.. 10-מהם פרסומים מחקריים )מעבדתי או קליני( וב   15ש   
 

 

 
 למרות האמור לעיל ובנוסף למספר הפרסומים, תתחשב ועדת המינויים ברמתם .

מועמד אשר רשימת פרסומיו כוללת עבודות מחקר ברמה גבוהה ובהם מופיע כמחבר מרכזי, יוכל להיות 
 ראוי לקידום גם אם לא מילא אחר הדרישה המספרית הנקובה.

מועמד אשר רשימת פרסומיו מבוססת ברובה על עבודות ברמה לא נאותה ,לא יהיה בהכרח זכאי 
 לקידום,גם אם עמד בדרישה המספרית.

 רמת המאמרים תהיה אחד הנושאים עליו תתבקש הוועדה המקצועית לחוות דעה.
 

 
 

 נקודות זכות:
נקודות עבור הדרכת תלמידי מחקר 2-1  
נקודות עבור פרסומים מדעיים נוספים או פרקים בספרים )על פי רמתם, מספרם ומידת חלקו של  3-1

 המועמד בביצוע(
נקודות עבור מענק מחקר חיצוני  3-1  
 

 


