קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר
האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויל"ד
העמותה לקידום הטיפול והמחקר במחלות כליה ויתר לחץ דם
האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם והעמותה לקידום הטיפול והמחקר במחלות כליה ויתר לחץ דם
יוצאים עם קריאה להגשת בקשות למענקי מחקר לשנת  2019/20במימון העמותה.
ההגשה מוגבלת לחברי האיגוד בלבד .המענקים מיועדים לקדם את המחקר ,הבסיסי והקליני ,בתחומי
הנפרולוגיה ויתר לחץ דם ויחולקו לחוקרים הקשורים ל והמשתפים פעולה עם מחלקות/מכונים נפרולוגים
בארץ.
יחולוקו הפעם  3-4מענקי מחקר בסך  30,000ש"ח כל אחד .יש להבהיר שהיות וגובה המענק מוגבל,
המענקים מיועדים לתמיכה במחקר ולא בהכרח למימון מלא של כל הוצאות המחקר .על החוקר להגיש
תקציב על סך  30,000ש"ח בלבד ,תוך ציון אם המחקר ממומן גם ממקורות אחרים ומהו גובה המימון
הנוסף.
המענק יוענק לחוקר בתנאי שהמוסד בו מועסק לא יגבה תקורה או מע"מ ,זהו תנאי בעל יעבור ובלתי
מתפשר לקבלת המענק .המענקים יועברו לקרנות מחקר מוסדיות ולא לזוכה ישירות.
רשאים להגיש בקשות:
א .כל חברי האיגוד מן המניין אשר רשומים ששילמו דמי חבר במועד ,וללא הגבלת גיל
ב .חוקר או קבוצת חוקרים שלא קבלה מענק מחקר אחר מהאיגוד בשנה .2017/18
בקשות המחקר יוגשו באמצעות מנהל/ת המחלקה/המכון הנפרולוגי/ת הבכיר/ה באותו מוסד בו אמור
להתבצע המחקר .במידה ומאותו מוסד יוגשו יותר מבקשה אחת ,על מנהל/ת המחלקה למיין את ההצעות
ולהגיש לאיגוד הצעה אחת בלבד ממוסדו .לא יתקבלו יותר מהצעה אחת מכל מוסד.
מבנה הבקשה:
 .1הבקשה תודפס בעברית או באנגלית ,בגופן קריא דוד  12או  Times New Roman 12ברווח יחיד בין
השורות.
 .2אורך הבקשה יהיה עד  6עמודים ( )A4לכל היותר ,לא כולל ביבליוגרפיה.
 .3הבקשה תכלול את הסעיפים הבאים:
א .רקע מדעי – לא יותר מעמוד אחד
ב .הנחת יסוד – לא יותר מחצי עמוד
ג .מטרות המחקר – לא יותר מחצי עמוד
ד .שיטות – לא יותר משני עמודים
ה .פרוט האמצעים העומדים לרשות החוקר/ת לביצוע העבודה (לא יותר מחצי עמוד)
ו .תוצאות ראשוניות (לא יותר מעמוד אחד)
ז .פרוט תקציבי (לא יותר מחצי עמוד)
ח .ביבליוגרפיה (לא יותר מ  10מקורות)
 .4לבקשה יצורף מכתב תומך ממנהל המחלקה המגיש את החוקר מטעם מחלקתו (בדף נפרד ומעבר
להקצאת  6העמודים).
בקשות שלא תוגשנה בפורמט מדויק זה תפסלנה על הסף .ראו – הוזהרתם!!!
הבקשות תועברנה להערכת סוקרים ,אשר ידרגו את הבקשות .דרוג זה ישמש את הנהלת האיגוד והעמותה
בבחירת הזוכים במענקים.
המועד האחרון להגשת בקשות הוא  31בינואר  .2019בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא תעלנה לדיון.
את הבקשות יש לשלוח ישירות בדואר אלקטרוניlabmomed@ bgu.ac.il :
פרסום שמות הזוכים והודעה על מועד חלוקת המענקים יבואו בהמשך .החוקרים שיזכו במענקי המחקר
ידרשו במעמד הכינוס השנתי ב :2020
א) לתת דו"ח בעל פה על התקדמותם במחקר מאז קבלת המענק
ב) לדווח אם המחקר הניב תקציר ,הצגה בכינוס ,ו/או פרסום מאמר
ג) להעביר לגזבר העמותה דו"ח כספי על הוצאות כספי המחקר
בכבוד רב ובברכה
ד"ר ויקטור פרחויקי
יו"ר האיגוד לנפרולוגיה ויל"ד

