לכבוד
הנהלת העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל

הנדון  :נייר עמדה – הענקת מלגות למחקר
העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל מעוניינת לעודד מחקר שיקדם את המקצוע בארץ בכל תחומיו .לשם כך תעניק
העמותה בכל שנה מלגות לעמיתים העוסקים במחקר מקצועי.

זכאות למלגת מחקר תיקבע עפ"י שלושת הקריטריונים הבאים:
.1
.2
.3

אזרחות ישראלית.
בוגר פיזיותרפיה במסגרת אקדמית מוכרת בעל תואר  BPTובוגרים ותיקים יותר בעלי תעודת פיזיותרפיסט של משרד
הבריאות.
עמית בעמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל במשך שנתיים ברציפות .

קריטריונים לקבלת המלגה (ראה פירוט להלן):
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מחקר מאושר.
נושא העבודה.
מספר המשתתפים בכתיבת העבודה.
מסגרת המוסד בו נערכת העבודה.
התחייבות מבקש המלגה.
האם קבל מלגה בעבר מהעמותה.

מחקר מאושר:
 1.1המחקר אושר ע"י מוסד אקדמי מוכר או מוסדות בריאות מוכרים.

.נושא העבודה:
 2.1המלגות תינתנה לנושאי מחקר המקדמים את המקצוע בכל התחומים.
 2.2מלגה לצורך השתתפות בכנס בארץ או בחו"ל להצגת עבודה או פוסטר תותנה בקבלת העבודה או הפוסטר ע"י מוסדות
הכינוס הארצי או הבינלאומי.
 2.3לא יתקבלו עבודות כגון :סקירה ספרותית ו/או תיאור מקרה.

מספר המשתתפים בכתיבת העבודה:
 3.1המלגה תאושר במידה ומבקש המלגה מהווה חלק חשוב ונדבך חשוב בעשייה
המחקרית ובכתיבת העבודה.

מסגרת המוסד בו נערכת העבודה:
 4.1העמותה רואה חשיבות רבה בעידוד המחקר של אנשי השטח העוסקים בפיזיותרפיה יומיומית בארץ שלא במסגרת
לימודים סדירים לתואר .עדיפות שנייה בקבלת מלגה תינתן לאנשי האקדמיה והלומדים לתארים השונים.

מטלות והתחייבויות מבקש המלגה:
 5.1מבקש המלגה מתחייב לפרסם את עבודתו בביטאון הפיזיותרפיה  JIPTSשל העמותה .במידה ויוגש המאמר לפרסום
בעיתונות זרה ,יתחייב מבקש המלגה להגיש תקציר לעיתון העמותה .בנוסף שומרת העמותה לעצמה את הזכות להזמין את
מקבל המלגה להרצאה בכנס או יום עיון כלשהו להציג את עבודתו.

מלגה שנייה:
 6.1מבקש מלגה שנייה למחקר שבגינו קיבל מלגה יוכל להגיש את בקשתו למלגה נוספת בשנה הקלנדרית הבאה .במקרים
חריגים יאושרו פעמיים מלגות שנתיות קלנדריות הבאות .במקרים חריגים יאושרו שתי מלגות שנתיות.

מקבל המלגה ידווח לועדת המלגות כל שישה חדשים על התקדמות המחקר ואופן השימוש בכספי המלגה.

וועדת מלגות
בעמותה לקידום הפיזיותרפיה

טופס בקשת מלגה

 .1שמות החוקרים (כולל המנחה)

שם החוקר

תואר אקדמאי

מקום עבודה

 .2פרטי מנהל המחקר:
שם ______________________________ כתובת ____________________
מיקוד___________ :טלפון____________ :פקס_______:
___________________________________________ E-mail

 .3נושא המחקר:
___________________________________________________________

 .4שיטות המחקר:
מחקר מבוקר/מחקר רנדומלי/מחקר איכותי /מחקר כמותי /אחר _______________
 .5תאריך תחילת המחקר ___________ תאריך סיום משוער__________________

 .6תאור קצר של נושא המחקר עד  200מילים בדף נפרד ,אשר יכלול:
 רקע ,מטרות שיטות מחקר וניתוח סטטיסטי.
 הערכת מספר שעות העבודה לביצוע המחקר.
 מקום ביצוע המחקר.
 האם קיימים מקורות מימון נוספים למחקר .במידה וכן ציין אלו מקורות
ובאלו סכומים.
 ציין חמישה מאמרים הקשורים למחקר.
נא לצרף אישורים מתאימים בהתאם לקריטריונים לקבלת המלגה ( אישור מוסד אקדמי או אחר במסגרתו מתנהל המחקר,
אישור ועדת הלסינקי ,חברות רציפה במשך שנתיים לפחות בעמותה לקידום הפיזיותרפיה ,התחייבות לפרסום בעיתון העמותה
והצגת המחקר בכנס העמותה ,פרוט יעוד השימוש בכספי המלגה).

מקבל המלגה ידווח לוועדת המלגות כל שישה חדשים על התקדמות המחקר ואופן השימוש בכספי המלגה.

בכבוד רב
ועדת מלגות
העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל

