דצמבר 2017
פרס הצטיינות בהתנסות מחקרית
בית הספר לרפואה ע"ש גולדמן ,הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון
בנגב
שלום רב,
במטרה לעודד סטודנטים לרפואה להצטיין בעבודת התנסות מחקרית ,לפרסם ו/או להציג
את העבודה ,החליט דיקן הפקולטה ,פרופ' עמוס כץ ,להכריז על פרס הצטיינות בגובה עד
 $ 500בעבודת ההתנסות המחקרית.
סטודנט יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת פרס הצטיינות אם ביצע את עבודת ההתנסות
המחקרית כחלק מהדרישות לקבלת תואר דוקטור לרפואה .סטודנטים אשר לומדים לתאר
נוסף ועבודת התיזה היא חלק מן הדרישות לתואר זה ,אינם רשאים להגיש את הבקשה
לפרס ההצטיינות.
ניתן לקבל את פרס הצטיינות בעבודת התנסות מחקרית ,פעם אחת בלבד ,עד סגירת
התואר .MD
לאחר הגשה ואישור עבודת ההתנסות המחקרית על-ידי הוועדה ,סטודנטים העומדים
באחד מהקריטריונים הבאים ,רשאים להגיש בקשה לקבלת פרס הצטיינות בהתנסות
המחקרית:
 .1הצטיינות בעבודת ההתנסות מחקרית (ציון  27ומעלה).
 .2הצגת עבודת ההתנסות מחקרית בכנס בינלאומי בחו"ל או בארץ על ידי הסטודנט,
כמחבר ראשון ב *Oral Presentation-או כ.*Poster -
 .3פרסום מאמר* או מחקר שהתקבל לפרסום בעיתון מדעי עם  ( IF > 1למעט IMAJ
או הרפואה) והסטודנט יהיה המחבר הראשון וירשם השיוך שלו בנוסח הבא:
*Faculty of Health Sciences, Joyce & Irving Goldman Medical School at Ben Gurion
University of the Negev, Israel
כמו כן ,יופיע  Acknowledgmentבמאמר ,המציין שמחקר זה הינו חלק מהדרישות לקבלת
תואר ד"ר לרפואה בית הספר לרפואה ע"ש גולדמן ,פקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן
גוריון בנגב.
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הרכב הוועדה להענקת פרסי הצטיינות בעבודת התנסות מחקרית:
יושב ראש :דיקן הפקולטה למדעי הבריאות ,פרופ' עמוס כץ
חברים:
 מנהלת בית הספר לרפואה ,פרופ' קלריס ריזנברג, יו''ר הוועדה לאשור הצעות לעבודה התנסות מחקרית ,פרופ' אשר בשירי -יו''ר הוועדה לאשור עבודות התנסות מחקרית פרופ' יוסי חביב

בברכה,
פרופ' אשר בשירי

פרופ' יוסי חביב

יו''ר הוועדה לאשור הצעות לעבודה התנסות יו"ר הוועדה לאישור העבודות להתנסות
מחקרית
מחקרית
בית הספר לרפואה,
בית הספר לרפואה,
הפקולטה למדעי הבריאות
הפקולטה למדעי הבריאות
אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב
אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב
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טופס הערכה לקבלת פרס הצטיינות בהתנסות המחקרית
לבוגר בית הספר לרפואה ע"ש גולדמן

תאריך _______:
 .1שם המגיש _______________________________________________
א .כתובת וטלפון ________________________________________
ב .דוא"ל ______________________________________________
 .2מנחים
מחלקה /חטיבה /מרכז רפואי _______________________________.
א.
שם המנחים _________________________________________.
ב.
מחלקה  /חטיבה /מוסד רפואי /אקדמי _________________________.
ג.
 .3שם העבודה  /ציון (יש לצרף את העבודה עם אישור הקבלה וציון שהתקבל)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 .4שם הכנס
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 .5סוג הכנס ,סוג ההצגה ( אורלית או פוסטר) ומקום הכנס
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
 .6מאמר שפורסם או שהתקבל לפרסום -יש לצרף אותו ,כפי שמופיע בעיתון ,או לצרף
את המאמר שנשלח ואת אישור הקבלה שלו .
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