נספח י'  -תדריך להכנת רשימת פרסומים -עברית

א .כללי

 .1בראש העמוד הראשון יופיעו שם המועמד ותאריך העדכון.
 .2בכוונה להקל על הקוראים יש לתת מתחת לכותרת מפתח סימנים וקיצורים ,כמפורט בסעיף )5ג'( בחלק ב'
להלן.
 .3הרשימה תכלול אך ורק פרסומים שיצאו לאור ,או פרסומים שיש בידי המועמד אישור חתום המעיד על
קבלתם לדפוס ).(accepted for publication
 .4יש להפריד בכל סעיף בין הפרסומים עד למינוי האחרון )או ההעלאה האחרונה( ומאז המינוי או ההעלאה
האחרונים.
בהענקת קביעות )בין אם היא כרוכה בהעלאה ובין אם לאו( ,במינויים חדשים וכן בהעלאה של מורה ללא
קביעות ,אין צורך בהפרדה בין הפרסומים הקודמים והפרסומים מאז ההעלאה האחרונה.
 .5בכל פרסום יובלט שם המועמד באותיות מודגשות.
 .6כל הכותרות שלהלן תובאנה ברשימת הפרסומים ,גם אם אין תוכן באחד הסעיפים.

ב .פירוט סעיפי רשימת הפרסומים
 .1עבודת הדוקטור – נושא העבודה ,שם המדריך ,תאריך קבלת התואר ,האם פורסמה העבודה ובאיזו צורה,
איפה ומתי ,או מספרי הפרסומים ברשימה הכללית.
 .2ספרים – שפורסמו או שהתקבלו לפרסום לאחר שיפוט מקצועי – כותרת ,שנת פרסום,
מספר עמודים ,שם ההוצאה ,מקום ההוצאה .במקרה של פרסום משותף – פרוט שמות
המחברים לפי סדר הופעתם בשער הספר .אם הספר הוא תרגום ,עריכה או הוצאה נוספת של פרסום
מוקדם יותר יש לציין את העובדה הזו ,בצירוף המספר שציין את מקומו של אותו פרסום.
 .3ספרים בעריכה  -פרטים כנ"ל.
 .4פרקים בספרים ערוכים  -פרטים כנ"ל.
 .5מאמרים
א( יכללו מאמרים בעיתונות מבוקרת :מאמרים שהופיעו ,או נמצאים בדפוס ,או נתקבלו סופית לפרסום
בעיתונות מדעית שקיים בה שיפוט מקצועי ) ) .peer-reviewשנת הפרסום ,כותרת המאמר ,שם כתב העת
)מודגש בקו( ומספר העמודים .כן יש לציין אם מדובר במאמר סוקר ) (review articleו/או מאמר מוזמן.
ב( שמות המחברים יצויינו לפי סדר הופעתם בפרסום.
ג( ברשימת המחברים של הפרסומים מאז ההעלאה האחרונה* יש לציין ליד כל שותף למאמר את תיאור
תפקידו ע"י הוספת אות עלית )או אות בסוגריים( ,כדלהלן :חוקר ראשי ) ,( PIסטודנט  ,((Sחוקר שותף
) ,( Cטכנאי/עובד מעבדה  .((Tבכל קבוצה יתכן יותר מאחד/אחת בכל תפקיד ,בכלל זה מספר חוקרים ראשיים
במחקר רב-תחומי.
*לקראת ההעלאה הבאה – אין למחוק הסימונים מן ההעלאה הקודמת.
ד( בכל מקרה שהמחקר פורסם בשפה שונה מאנגלית ,יש לציין בסוף הרשומה את שפת הפרסום אם שונה
משפת הרישום )למשל מאמר בפורטוגזית שכותרתו ניתנת באנגלית(.
ה( ליד כל מאמר שהופיע בתרגום או לאחר עריכה בשפה אחרת ,יש לציין את העובדה הזו בצרוף המספר של
אותו פרסום.
ו( בכל מקום שניתן יש לצרף את המדדים הבאים :מדד השפעה ) ) ; Impact Factorדרוג כתב העת במדרג
) ,ISIלמשל  - 3/156כלומר העיתון מצוי במקום השלישי ברשימה כוללת של  156עיתונים בתחום :אפשר
להוסיף גם את שם התחום(; מספר ציטוטים בניכוי הציטוטים העצמיים ,לפי הדוגמה הבאה:

John, S. (PI) and Levy, D. (C) (1995). The three philosophers: A comparison. Phil
.Am. J. 23:23-5. 1.365;3/156; 27
כלומר :מדד ההשפעה =  ;1.365העיתון מצוי במקום השלישי ברשימה כוללת של  156עיתונים מאותו תחום
והמאמר צוטט  27פעמים ע"י אחרים )בניכוי הציטוטים העצמיים(.
)* ראה ההערה להלן בנוגע ל"מדד ירושלים"(
ז( מדדים ודירוג יינתנו גם למאמרים שהתקבלו לדפוס וטרם יצאו לאור )(accepted for publication
 .6השתתפות בכינוסים מדעיים ,בהרצאות וכד' :יש לפרט את הנושא ,ולגבי כנס יש גם לציין אם מדובר
בהרצאה )ובתוך זה אם מדובר בהיותו  key note-speakerאו נותן הרצאה מוזמנת( ,הצגת פוסטר או הגשת
תקציר ,כדלהלןlecture, poster, abstract :
 .7פטנטים
א( יש לציין באיזה שלב נמצאת הגשת הפטנט )(Provisional, PCT, Granted- and where
ב( אם הפטנט מוסחר ,יש לציין לאיזו חברה ומתי.
ג( יש לציין איזה מאמר מרשימת הפרסומים מקביל לבקשת הפטנט הספציפית )באם יש כזה(.
ד( היות ובמקרים מסוימים אותה המצאה יכולה להיות מוגשת במספר בקשות פטנטים במדינות שונות ,יש
להציג את רשימת הפטנטים כמשפחות פטנטים ,עם פירוט הפטנטים ומדינות ההגשה בכל משפחה.

ה( במקרה של מספר ממציאים ,יש לציין את תפקיד הממציאים כנדרש בפרסומים המדעייםPI, C, S -
______________________________________
* רצוי לפרט את דרוג האוניברסיטה העברית )"מדד ירושלים"( לעיתונים שברשימה )בכל התחומים בהם
הושלם מדד זה( ,וזאת בדף נפרד ,המצורף לרשימת הפרסומים .העיתונים ירשמו בסדר אלפביתי בעברית
ואח"כ באנגלית .דרוג זה לא יצורף לחומר הנשלח לנשאלים.

ביוגרפיה מדעית
 .1המועמד יפרט במסמך זה את תרומותיו המדעיות החשובות לתחום מחקרו ,את העבודות החשובות שפרסם
בתחום הזה ויציין את תכניותיו לעתיד .במדעים העיוניים יפרט המועמד בנפרד את חלקו היחסי בפרסומים בהם
אין הוא המחבר היחיד .במדעים הניסויים מידע זה יבוא לידי ביטוי בנתונים שהמועמד מתבקש למסור על פי
סעיף )5ג( בפרק על רשימת הפרסומים לעיל.
 .2אורך הביוגרפיה המדעית לא יעלה על שלשה עמודים.
 .3ככלל ,תיכתב הביוגרפיה המדעית בשפה האנגלית.

חומר נוסף שייכלל בתיק
 .1העתקים של פרסומי המועמד.
לתיק המקור יצורפו העתקים של שלושה מתוך הפרסומים שיצאו לאור מאז המינוי האחרון .אלה הפרסומים
שהמועמד סבור כי הם שמייצגים את עיקרי ממצאיו והישגיו מאז המינוי האחרון ,והם בעלי החשיבות המדעית
הרבה מכולם.
 .2דפי הבית של הקורסים
לתיק יצורף תדפיס מעודכן של דף הבית מכל אחד מהקורסים שהמורה מלמד בהם .לא יימשך הדיון בתיק אם
לא יכללו בו דפי הבית של הקורסים.

