
מיכל מידן ' ש דר"ה מתמחה ברדיולוגיה ע\מלגה לעבודת מחקר מצטיינת של רופא
 . כנס איגוד הרדיולוגים בישראל– אברהמי

 
 כללי

' דר    ש "מוענקת ע, רדיולוגיהבה מתמחה \מלגת ההוקרה לעבודת מחקר מצטיינת של רופא
בערב ' קפה אפרופו'אשר נהרגה בפיגוע , ח וולפסון"רופאה מתמחה בבי, מיכל מידן אברהמי

 .1997פורים 
מיכל לא זכתה . RSNA - ה,למיכל היה חלום מקצועי להשתתף בכנס המקצועי המוביל בעולם

.  מלגה זו מאפשרת להגשים את חלומה עבור רופאים מתמחים בישראל.להגשים חלום זה
 .מנת בתרומתה הנדיבה של חברת סימנס ישראלוהמלגה ממ

 
 המלגה

המלגה מיועדת .  העוקבת לזכייה בפרסבשנה, RSNA - המתמחה לכנס הה\מימון נסיעת הרופא
 .ה לכנס\ של הרופאםכוריילנסיעה ב

 
 זכאות להשתתף בתחרות

במסלול מאושר של , מחותותהבשנה הראשונה לסיום  מתמחה או מומחהה \רופא .1
 .המועצה המדעית בישראל

 .ו בפועל ובצע אותה שימש כחוקר המוביל והמרכזי בביצוע המחקר\הרופא .2
 .ה מופיע כחוקר ראשון בתקציר שהוגש לכנס\הרופא .3
 . ה מציג אישית את עבודתו בכנס\הרופא .4
 . בכנס איגוד הרדיולוגים בישראללא הוצגה בעבר זועבודת מחקר  .5
ה נסיעת \ בפרס תאפשר לוההזכיי, RSNA -בכנס הבעבר המועמד טרם השתתף  .6

 .ביכורים לכנס
 

 שיפוט
 .ח וולפסון" מחלקת דימות בביתמנהל,  כץהרמ 'ר צוות השופטים דר"יו

 . מבתי חולים שונים בארץ, צוות השופטים כולל שלושה עד ארבעה חברים
 

 קריטריונים לבחירת העבודה הזוכה
 .מקוריות, תרומה המדעית, איכות עבודת המחקר .1
 .תרומתו של החוקר לביצוע המחקר .2
 .איכות הצגת עבודת המחקר בכנס .3
 .מקצועי והעשרה של המתמחהתרומת הפרס לקידום  .4

 
 הגשת מועמדות

 .ה המתמחה אושרה להצגה בכנס\עבודת המחקר של הרופא
 .ה המתמחה ומנהל המחלקה בה נעשית ההתמחות\י הרופא"הגשת טופס מועמדות חתום ע

 
 :אישור המועמד

 
 2011ידי לכנס איגוד הרדיולוגים לשנת -הנני מאשר כי העבודה שהוגשה על

 .נים האמורים לעילעומדת בקריטריו
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 :יחידה/אישור וחתימת מנהל המחלקה
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