חוזר מנל"מ מס'  - 011תשע"ז
 23בפברואר 2017
אל :חברי הסגל האקדמי בפקולטה לרפואה ,המרכז הרפואי העמק בעפולה
המרכז הרפואי לבריאות הנפש ,מזרע
מאת:

שינוי בתאריך הגשה – 24.5.17

המשנה לנשיא למחקר
הנדון :מענקי מחקר לחברי הסגל של הפקולטה לרפואה
העובדים במרכזי הרפואה בעפולה ומזרע 2017 -

במסגרת חלוקת מענקים מקרנות מנל"מ לשנת תשע"ז ,יוענקו עד  2-3מענקי מחקר בהיקף של עד  $20,000כל אחד
לחברי סגל של הפקולטה לרפואה העובדים ב"מרכז הרפואי העמק" בעפולה ,ומענק אחד לחבר סגל של הפקולטה
לרפואה העובד ב"מרכז הרפואי לבריאות הנפש  -מזרע".
הצעות המחקר יועברו לוו עדת המחקר של הפקולטה לרפואה ,אשר תדרג את הבקשות בהתאם לחוות הדעת שיתקבלו
ותעביר את המלצותיה ,באמצעות דיקן הפקולטה ,לאישור המשנה לנשיא למחקר.
להצעת המחקר תצורף התחייבות המרכז הרפואי על הקצאת משאבים כספיים זהים ,וכן בנוסף זמן למחקר
שמעמיד המרכז לרשות החוקר.
חבר סגל הנמצא בשבתון או בחל"ת אינו זכאי לקבל מענק בזמן זה.
חברי הסגל המעוניינים יגישו את בקשותיהם המנומקות בפורמט ( PDFבהיקף של עד  10עמודים כולל הנספחים),
ללשכת המשנה לנשיא למחקר בקובץ ל .osnatis@technion.ac.il -בקשות תתקבלנה עד 24.5.2017 26.3.2017
למחקר חדש שאינו רשום במערכת המחקרים של הטכניון ,יש להגיש טופס רישום הצעת מחקר .הטופס יוגש באמצעות
פורטל הטכניון .https://portal.technion.ac.il
על הבקשה לכלול:
 .1תיאור קצר של הרקע המדעי של המחקר.
 .2היפותזת המחקר ומטרות המחקר.
 .3תכנית עבודה מפורטת שעבורה מבוקשת ההקצבה.
 .4רשימת פרסומים ב 3 -שנים האחרונות.
 .5רשימת מחקרים ב 3 -שנים האחרונות תוך ציון אלו שמומנו.
 .6פירוט התקציב המבוקש והדגשת הקשר בינו לבין התכנית המוצעת.
(על השימוש בכספי המענק חלים הכללים של קרנות פנים טכניוניות).
 .7התחייבות המרכז הרפואי על הקצאת משאבים.
 .8רשימת  2-4מעריכים (לפחות שניים מחוץ לטכניון).
בהתאם לנוהל מחקרים יהיה על חבר הסגל להגיש למשנה לנשיא למחקר ,בתום שנת המחקר ,דו"ח התקדמות
(פרסומים ,כנסים וכיו"ב) .הדו"ח יוגש באנגלית ,תוך ציון הבעת תודה לתורם.
בברכה,

פרופ' וויין קפלן
העתק :פרופ' שמעון מרום ,דיקן הפקולטה לרפואה
פרופ"ח יובל שקד ,סגן דיקן למחקר ,הפקולטה לרפואה

אי/

