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מאפשר להיחשף  . הקורס מיועד לסטודנטים בשנה האחרונה ללימודים אשר מעוניינים להמשיך לתואר מתקדםהקורס   :עברית

למחקרים עדכניים של חברי הסגל בפקולטה, עם אפשרות להכיר בצורה מעמיקה יותר מחקר של חבר סגל מסוים ובכך לעזור  

 בבחירת מנחה בלימודים מתקדמים.

 מאמרים, ויצטרך להגיש הצעת מחקר רלוונטית.   3כל סטודנט יבחר חבר סגל ויקבל מחבר הסגל 

 

English: The course is designed for students in their final year of study who wish to pursue an advanced 

degree. The course allows them to become familiar with current research conducted by faculty members, 

allowing them to select a supervisor in advanced studies after knowing the research of a particular faculty 

member in greater depth. Each student will choose a faculty member and receive 3 articles from the faculty 

member and will have to submit a relevant research proposal. 

 1 נקודות זיכוי:

 

 עברית  שפת הוראה:

 

 . הדס מצויניםכנית  וומעלה ולסטודנטים בת  82קורס מיועד לסטודנטים בשנה ד' בעלי ממוצע  ה דרישות קדם לקורס:

 

 שיטות ההוראה 

 נוכחות חובה. , 11:30-12:30 רביעי :ימים ושעות -הרצאות  

 הערכה   תושיט

 

 כל סטודנט יגיש הצעת מחקר בהתאם לחבר הסגל אותו יבחר.   - עבודת גמר 

  :מבנה הציון בקורס

 70% :עבודה

 30%: נוכחות בקורס
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 25/10/22-נכון ל  רשימת הרצאות בקורס: 

 העדכונים באתר הקורס. . יש לעקוב אחרי ייתכנו שינויים

 

 נושא מרצה  תאריך 

 In vivo multi-scale imaging ד"ר קטרין ונדורנה  26.10.22

 מערכות ביו אנרגטיות וביו חשמליות יעל יניב  פרופ"ח  2.11.22

 Educational Neuroimaging קראוס -ציפי הורוביץ ד"ר  9.11.22

 דימות רפואי חישובי  מוטי פריימן  ד"ר  16.11.22

 ML in Medicine ד"ר יואכים בהר  23.11.22

 מדע, הנדסה ויישומים  -חקר מולקולות בודדות  יובל גרעיני פרופ'  30.11.22

 המנועים של החיים ומערכות הלב והנשימה  אמיר לנדסברג פרופ"ח  7.12.22

 ביומכניקה והתקנים רפואיים לבישים אריאל פישר ד"ר  14.12.22

 הנדסה - המעבדה לנוירו לימור פרייפלד ד"ר  28.12.22

 ממשקים ביואלקטריים  חמי רוטנברג ד"ר  4.1.23

 בקרת תנועה חישובית  פיראס מואסי ד"ר  11.1.23

 מיקרוסקופיה חישובית  יואב שכטמן פ"ח פרו 18.1.23

 רפואה אנטי סרטנית -ננו  יוסי שמאי ד"ר  25.1.23

 


