
 התוכנית לתואר שני בביולוגיה מולקולרית

 

 הצעת מחקרהנחיות לכתיבת 

 
 הנחיות כלליות:

 ההצעה תכתב על פי מבנה המפורט למטה.  .א

הצעה שאורכה יחרוג מההיקף  .ורפרנסים(עמוד שער, תוכן עניינים )לא כולל  עמודים 15-10אורך ההצעה  .ב

 המאושר תוחזר לסטודנט ללא בדיקה.

  עם יישור לצדדיםס"מ  1.5המרווח בין השורות יהיה  .ג

בשני  12, גודל Times new Roman, גופן אנגלי   Davidעברי גופן פורמט האותיות יהיה  .ד

 המקרים.

 אחד(. טשס"מ מכל צד )אינ 2.54יש לשמור על שוליים של  .ה

 (. המספור לא יופיע בעמוד השער) ההצעה מודילמספר את עיש  .ו

 ועותק אלקטרוני. בעותק אחד מודפס הצעהיש להגיש את ה .ז

 :ההצעהמבנה 

שם מנחה נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, לוגו האוניברסיטה,  ללא עמוד שער .1

 . (בעמוד הבאדוגמא  )ראו לו ותאריך ההגשהתעודת זהות ש העבודה, שם הסטודנט,

 .הכולל את שמות הפרקים ומספרי העמודים עמוד תוכן עניינים .2

 מילים.  250עד  (Abstract) תקציר .3

הכולל תיאור של הבעיה הנחקרת, התייחסות לעבודות קודמות, ציטוטים מהספרות, הדגשת  מבואפרק  .4

  .(עמודים 2-3) הנושאים הפתוחים

מהמחקר ותרומתו , החידוש הצפוי חשיבותו ,מטרות המחקרהגדרה ברורה של  מטרת המחקר:פרק  .5

 .עמוד( עד ) המדעית/הטכנולוגית

והמכשור. יש להוסיף לפרק זה את  מערכת הניסוייתתיאור שיטות המחקר, הצגת ה :ת המחקרושיטפרק  .6

 .עמודים( 3מערך המחקר )עד 

תוצאות ראשוניות. התוצאות הראשוניות יוכיחו את היתכנות תכנית המחקר וימחישו את   :תוצאותפרק  .7

 לעמוד ביעדי המחקר במסגרת הזמן הנדרש.היכולת 

 .)עד עמוד( משוערים ולוחות זמניםלהמשך תוכנית עבודה  .8

מאמרים מקבוצת  גם ורצוימדעיים מאמרים מכתבי עת יכלול  . פרק זה(Referencesמקורות ספרותיים ) .9

 ביבליוגרפיה בתוכנות להשתמש יש. אקדמית בכתיבה כמקובל תיכתב הביבליוגרפיה)אם יש(.  המחקר

 סדר פי על, במספור תיעשה לביבליוגרפיה ההפניה, העבודה בגוף(. Ref Manager או Endnote כגון)

 השונים מהפורמטים לאחד בהתאם להיות יכול הביבליוגרפיה פורמט. בעבודה הביבליוגרפיה הופעת



 כתב שם, המאמר שם, המאמר כותבי שם: הבאים הנתונים את שיכלול ובלבד, מדעיים עת בכתבי הנהוגים

 .ועמודים החוברת מספר, פרסום שנת, העת

  



 עמוד שער:

 

 

 

 הצעת מחקר לתואר שני

 
 
 

 שם התלמיד בעברית
 

 שם התלמיד באנגלית
 

 תעודת זהות
 
 

 מולקולרית וביולוגיה ביולוגית בכימיה שני לתואר התוכנית

 מולקולרית לביולוגיה המסלול

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

 
 

 המחקר בעברית נושא
 

 נושא המחקר באנגלית
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