
o  מחקרים של מתמחים, בכל שנה העבודה המצטיינת תזכה במלגה שתממן  2-3בכל מפגש יוצגו

יש לבחון עלויות ולהחליט על כמות המלגות  –השתתפות בכינוס בינלאומי בחו"ל לעבודה המצטיינת 

 שניתן יהיה לתת כל שנה.
 

 

 

 
 

 לכבוד

 אביב והמרכז-חברי סניף תל

 האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
 

 עמיתים  יקרים,
 

 קול קורא להגשת תקצירי מחקרהנדון: 
 

מיילדות ופריון וכן את השתתפותם  של עבודות מקוריות ברפואת נשים, ןועד האיגוד שם לו למטרה לעודד פרסומ

במהלך הכינוסים   הנערכתשל מתמחים, רופאי נשים בקהילה ומומחים בתחילת דרכם המקצועית בפעילות המדעית 

 .גן-אביב והמרכז המתקיימים במלון "כפר המכביה", רמת-של סניף תל
 

 עבודות מחקר.תוצגנה שלוש  ,ר"ג, "כפר המכביה"בסניף בכל פגישה של הלפיכך, 

 .המצטיינת הפרס לעבוד בתום כל מפגש, יוענק
 

להשתתפות בכינוס מדעי לפי בחירתו, תרומת ₪  3,000החוקר הראשי של כל אחת מהעבודות הזוכות יקבל 

 האיגוד למצוינות במחקר.
 

 הנחיות להגשת תקצירים:

 חברה מסחרית.עבודת מחקר מקורית שבוצעה על ידי המתמחה ולא מטעם חברת תרופות או  •

 רשאים להגיש תקציר:  •

o  לפי הפירוט בסניף ת''א והמרכזכחברים באיגוד לגיניקולוגיה ומיילדות הרשומים רופאי נשים ,

 הבא:

 מתמחים ▪

 עד שלוש שנים מסיום התמחותםמבתי החולים או מהקהילה  ,מומחיםרופאים  ▪

 הפורמט(ניתן להגיש את התקציר בשפה העברית או האנגלית. )רצ''ב  •

 מלים. ניתן להוסיף טבלה, גרף או תמונה. 250התקציר מוגבל לעד  •

 בזמן משלוח התקציר המחקר טרם פורסם בספרות המקצועית הרלוונטית. •

 shentalt@inter.net.il  –למייל  פרופ' טל בירוןאל  2015/1/20 –את התקציר יש לשלוח עד ה  •

תים בכירים נוספים יכל התקצירים יועברו, ללא שמות המחברים, להערכה ולשיפוט ע"י חברי הועד ועמ •

 לפי תחומי העניין.

 מחקר. אופן הביצוע, מענה לשאלת הסוג המחקר, הקריטריונים לשיפוט יכללו: רעיון המחקר, חדשנות,  •

 ישפטו מחקרים קליניים ומחקרים במדע בסיסי. •

  בכנסים של האיגוד בכפר המכביה ג הגבוה ביותר יוצגו במהלך השנהתשע העבודות שיזכו לדירו •

 ולמפגשים מעניינים,למחקר פורה  בתקווה

 

 ב ב ר כ ה,
 אביב והמרכז-סניף תלועד 

 מיכל קובו, ד"ר משה רויבורט, ד"ר מאור ממן. פרופ'רון, פרופ' רוני מימון, פרופ' טל בי
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 ול קורא להגשת תקצירי מחקרק
 

 טופס הגשת תקציר                      
 
 

 פרופ' טל בירוןיש למלא הפרטים ולשלוח אל: 
 shentalt@inter.net.ilדוא"ל:   

 

 פרטי מגיש התקציר:
 

 _____________שם פרטי_____________________ תואר _______שם משפחה

 _____________________________________________________מקום עבודה 

 כתובת למשלוח דואר ] [ בית  ] [ עבודה

 רחוב____________________________________ מס'____________________

 ישוב/עיר__________________________________מיקוד__________________

 מס' פקס בעבודה ____________________מס' טלפון בעבודה ________________ 

כתובת פרטית 

 _______________________________________________________________ 

 מס' טלפון בבית _______________ מס' פקס בבית_________________________

 ______________________________________________כתובת דואר אלקטרוני 

כותרת התקציר 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

מחברי משנה 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 15.1.20 –המועד האחרון להגשת התקצירים להזכירך, 

 

 תאריך_____________________________ חתימה _______________________
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