
 

 

 
 

  סטודנטים שנה ב' ושנה ג' –תמורת קופונים השתתפות במחקרים הנחיות ל

  ם יקרים, יסטודנט

במהלך לימודיכם לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, עליכם לקחת חלק במחקרים המתקיימים במחלקה 

  -לפי הטבלה  ולצבור על כך קופונים

 מכסת קופונים נדרשת שנת תחילת לימודים

 21 (9002-9022)אוקטובר תשע"ב  –תש"ע 

 21 (9022תשע"ב )סמסטר אביב, 

 92 ('21', מרץ 29תשע"ג )אוקטובר 

 92 '(22', מרץ 21תשע"ד )אוקטובר 

 92 '(21', מרץ 22)אוקטובר  התשע"
 

 הקופונים?מהי תקופת הזמן שעליי להשלים את מכסת 

 ,השלמת מכסת הקופונים מהווה תנאי הכרחי להשתתפות בקורסי סמינריון בשנה ג' ללימודיכם במחלקה

 את מכסת הקופונים הנדרשת.  9-עד תום השנה הצבור ועל כן, עליכם ל

 כיצד "משיגים" קופונים?

תמורת לת באופן ממוחשב. עליכם להירשם לניסויים שנמצאים באתר. מערכת הקופונים מתנה

 קופון.  1-שעת השתתפות שוות ערך ל חציהשתתפותכם תזכו בקופונים, כאשר 

 כיצד בודקים שהקופונים הוזנו ונמצאים במערכת?

להזין את הקופונים במערכת מיום השתתפותכם בניסוי. לאחר מכן, תוכלו לבדוק  עד שבועלנסיינים יש 

טבלת מעקב ניסויים כמו כן, חשוב לנהל  כמה קופונים צברתם לפי ההנחיות שמופיעות בעמוד הבא.

 שמופיעה במערכת. 

 מה עושים כאשר סיימתי את מכסת הקופונים?

 kuponim@gmail.com –ל  מייל(, יש לשלוח השנה בה התחלתם ללמודעם סיום המכסה הנדרשת )לפי 

 :הניסוייםטבלת מעקב +  את הפרטים הבאים הכולל

שם הסטודנט )כולל 
 שם משפחה קודם(

השנה העברית של 
 תחילת הלימודים

שנת הלימודים 
(1,2,1הנוכחית )  

מכסת הקופונים  תעודת זהות
 שנצברה

     

 

 

 

    !שצברתם את המכסה הנדרשת במערכת עודכן יללא שליחת מייל זה, לא 

  רועי אלוני., בהצלחה       
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 ממוחשבתקופונים ה מערכתל כניסהנחיות ה

 

 - / דרך הקישור באתר המודולכניסה למערכת הקופונים דרך הקישור
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  – יש להקליד תחת "התחבר"

 (.0יש להקליד בשניהם תעודת זהות )ללא  ההראשונבכניסה  –" סיסמה"ו "שם משתמש"

 לאחר מכן ניתן לשנות סיסמא.
 

  – לוחצים "התחבר"

 כעת ניתן לראות את כל הקורסים אליהם אתם רשומים במערכת
 

  – לוחצים על הקורס

 (, תשעה)תשעא, תשעב, תשעג, תשעד "השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה -קופונים "' 

 מומלץ לבדוק ששמכם המלא, המייל ושאר הפרטים נכונים ומעודכנים.
 

 :םלקבצי לפניכם קישורים –הגעתם לדף הבית 

 .לסטודנטים )מסמך זה( הנחיות .1

טבלת ניסויים אותה עליכם למלא במהלך השתתפותכם בניסויים,  – מעקב ניסויים .2

 .ולשלוח אותה בסיום

 בהמשך הדף, תחת קטגוריה "ניסויים רצים תשע"ה" מופיעים שמות הניסויים ופרטי הנסיין.

 עליכם לפנות אל הנסיינים ולתאם מולם השתתפות בניסוי

 

 <דוחות פעילות.---ניתן לשנות פרטים אישיים וסיסמא, ולראות פעילות קופונים בלשונית  דרכו– פרופיל

 מאפשר לעקוב אחר הזנת הקופונים במערכת, ולראות את סה"כ הקופונים  שנצברו.– ציונים

 .עד שבועיים מיום השתתפותכם בניסוילידיעתכם, הקופונים מוזנים במערכת,  
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