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סילבוס קורס :כתיבת מאמרים בבריאות הציבור
מנחה -פרופ' אורנה בראון -אפל
קורס השווה ערך ל 2-נקודות סמסטראליות.
מטרת העל של הקורס :להנחות את הסטודנט דרך שלבי הכתיבה של מאמר מדעי המיועד לעיתון בן
לאומי הכולל ביקורת עמיתים.
דרישות קדם -הקורס מיועד רק לסטודנטים לדוקטורט או בשלבי סיום התיזה למסטר ,אשר בידיהם חומר
לכתיבת מאמר.

מבנה הקורס :עבודה משולבת של המרצה והסטודנט ,מפגשים של שעתים פעם בשבוע ביומי שני ,מ-
 12.30עד  14.00לאחר סמינר דוקטורנטים .בשבועות בהם יהיה מפגש סמינר דוקטורנטים פנים אל
פנים גם שיעור זה ינתן במפגש בכיתה פנים אל פנים .בשבועות בהם לא יערך מפגש פנים אל פנים ניתן
יהיה לקבוע שעה אחרת שנוח לכולם להיפגש פנים אל פנים או בזום.
מתודולוגיה :דיונים והצגות המרצה והסטודנטים ,בסוף הקורס הסטודנט יוכל להציג את כל
המאמר אשר כתב לאורך סמסטר.
לקראת אמצע הסמסטר הסטודנטים ישלחו לכל המשתתפים בקורס את טיוטות המאמרים שכתבו
ויערכו דיונים בכיתה לגבי כל מאמר .המטרה היא לשפר את המאמרים לכדי טיוטה שניתן לשלוח
לכתב עת בין לאומי .כל הכתיבה תהיה באנגלית.
מטלת הקורס :כתיבת מאמר לפרסום ,כל סטודנט יצטרך לערוך ביקורת קונסטרוקטיבית על
המאמרים של הסטודנטים האחרים.

תוכן הקורס:
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הכרות ,הצגת צורת העבודה בקורס,
כיצד מפרסמים מאמר ,הכרות עם האתרים של העיתונים ,מה זה אימפקט
פקטור ,רבעונים ו H-אינדקס
כיצד בוחרים כתב עת לפרסום המאמר שלך,
מה זה ולמה חשוב להימנע מהםpredatory journals :
כל סטודנט יציג את המאמר עליו יעבוד לאורך הסמסטר
ונדון בבנית המסר שבו המאמר יעסוק,
הצגת המסרים של המאמרים ע"י הסטודנטים,
כיצד לכתוב את התוצאות
הצגת התוצאות בכיתה ע"י הסטודנטים
כיצד לכתוב תקציר
כל סטודנט יציג את התקציר של המאמר שלו ויעבירו לפני השיעור לאחרים
כיצד לכתוב סקירת ספרות אפקטיבית ,כתיבת סקירה
הדרכה לשימוש במנדלי ,אם יש צורך
הצגת סקירות הספרות
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6.12.21

כיצד לכתוב את שיטות המחקר
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13.12.21

כל סטודנט יציג את שיטות המחקר של המאמר שלו
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20.12.21

כיצד כותבים דיון
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27.12.21

הצגת המאמרים ודיון בהם

.13

3.1.22

כיצד לבצע ביקורת על מאמר לפרסום

.14

10.1.22

הצגת המאמרים ודיון בהם
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