
      
 
 

 לתואר שלישי  הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר
 

 שפת כתיבת הצעת המחקר יכולה להיות בעברית או באנגלית
 

 תלקח בחשבון בהירות לשונית, תמציתיות ועניניות. 
 

 הצעת המחקר תודפס: 
 (פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת)  11בגודל    Arielבפונט  בעברית

 (פרט לכותרות באות גדולה יותר ומודגשת)  12בגודל   Times New Romanבפונט  באנגלית
 ס''מ בכל צד).   2-3ברווח כפול בין השורות עם שוליים רחבים ( A4על נייר 

 הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות יודפסו ברווח אחד בין השורות.  
 . הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה, ההערות באות קטנה יותר

 ניתן להדפיס את הצעת המחקר משני צידי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה. 
 
 התכנית תכלול את החלקים הבאים:  .1

 ההצעה בעברית ובאנגלית.  נושאעם  עמוד שער  .א
 או שלבי העבודה. תוכן העניינים   .ב
 בעברית ובאנגלית  תקציר  .ג
 שיכלול:  עמ') 1-2(רקע תיאורטי   .ד

 ת התיאורטית שאליה מתייחס המחקר והידע שהצטבר עליו במדע.רוסקירת הספ               
                 

 לרבות הגדרה מדוייקת של התיזה העומדת להיבדק.  וחשיבותומטרת המחקר  .ה
 נא לציין גם את: 

 *מקוריות וחדשנות המחקר. 
 תרומתו המשוערת של המחקר לקידום הידע בנושא.  *
 משימות עבודה ספציפיות  *

 על בריאות האדם במידה ויצליח. באופן ישיר או עקיף חקר שלך עשוי להשפיע המעד כמה  *
 

   .מקדימות ודיון תוצאות .ו
 תכנית המחקר  .ז

 למחקר.  יהיובפירוט תכנית השנה השנ   תכנית השנים הבאות
 נא לציין גם את: 

 הקשיים ומכשלות אפשריות וצורת ההתמודדות. *
 .מחקרה המכשירים) הנחוצים במסגרת זמןו  יםמחקרית (הדוגמאות, הראגנטהזמינות התשתית *
 

 . עליהן המחקר אמור לענותשאלות והדגש יינתן למידת ההתאמה למחקר המוצע, עבור הנחת המוצא 
 

 עמ').  1-(כ  שבהן ישתמשו במחקר זה. שיטת המחקר  .ח
 עקרונות השיטה בלי הפרוטוקול.    

   .יש לפרט בהתאם לחדשנות ,חדשותבמידה ומדובר בשיטות  
 

 מפורטת.רשימה ביבליוגרפית    ט.
 

 ,והתוכן הרשימה הבבליוגרפית כולללא , הצעת המחקר
 הצעה ארוכה  מזה תוחזר לכתיבה  מחודשת. . לכל היותרעמודי תמונות  5-כתובים ועמודים  10תכלול 

 
   

        ברווח ית, הוועדה הפקולטא עותקים הנדרשים ע"י  4-בלמזכירות תארים מתקדמים התלמיד יגיש את ההצעה 
   .   כפול בין השורות
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   ים:פסיש לצרף את הט), גם במשלוח במייל (לכל עותק מההצעה   .2

 , הלימודים לתואר שלישי"  "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת
 "טופס פנימי הפקולטה לרפואה – לעבודת דוקטורהצעת מחקר "
 

 . המנחה/יםו תלמידידי ה -על םמיחתו םשהכ

 https://medicine.biu.ac.il/node/1838   :לרפואה  אתר הפקולטהניתן לקבל במשרד הפקולטה או ב טפסיםאת ה

   שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.דא וויש ל     

 .  או אנגלית תכנית המחקר תוגש בשפה העברית .3

ונושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה   .4 לפני   מהמנחה יש לדאוג לאישור זה  או ועדת הלסינקי,  במידה 

 הגשת  הצעת המחקר לשיפוט.
 תלמיד. על ידי הוועדה לתואר שלישי מחייבת את הכנית המחקר שאושרה  ת.  6

בנושא   צמצומו  שינויים  או  הרחבתו  מאת  כגון:  מוקדם  אישור  קבלת  שלישי   יו"ר  מחייבים  לתואר       הוועדה 

            .תהאוניברסיטאי
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