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קול קורא
מלגת תמיכה במחקר בנושא ניהול פרויקטים לשנת 2016
קריטריונים ונוהל הגשת בקשה לשנת 2016
העמותה לניהול פרויקטים בישראל (ע"ר) מודיעה על אפשרות להגיש בקשות לקבלת מלגת מחקר
בתחום ניהול פרויקטים בישראל ,בהתאם לנוהל שלהלן:

מטרה:
העמותה מעוניינת לעודד חוקרים ,אקדמאיים ואנשי תעשייה לעסוק בתחום ניהול פרויקטים ולקדם
את תחומי העניין הרלוונטיים ל PMI -ישראל .לצורך כך היא מעמידה כספים להענקת מלגה לסיוע
במימון עבודת מחקר ,עם עדיפות למחקרים וניתוחי אירוע על חברות וארגונים בישראל ,על מנת
להעמיק את הידע הקיים בארץ  .הזוכים ישתפו פעולה עם העמותה במהלך השנה בימי עיון ,כנסים,
ופרסומים אחרים כפי שייקבע לצורך קידום הנושא.
כללי:
 .1הנוהל ישלח לרשימות התפוצה של  PMIישראל ויפורסם באתר העמותה לפי הכתובת
.www.pmi.org.il
 .2בקשות תוגשנה בהתאם לנוהל המפורט ,כולל הנספחים הנדרשים ,ותובאנה לדיון.
 .3העמותה אינה מתחייבת לאשר את כל הבקשות ואם לא יימצאו מועמדים ראויים ,לא תחול
המלגה באותה שנה.
 .4העמותה רשאית להחליט להעניק את כל התקציב לעבודת מחקר אחת או לחלק אותה בין
מספר עבודות.
תקציב:
היקף התקציב לשנת  2016יעמוד על .₪ 14,000
התשלום יתבצע בשלושה שלבים :התשלום הראשון עם קבלת אישור הוועדה ,התשלום השני עם
מסירת הטיוטה ובתנאי שהוגשה לא יאוחר מה ,1.9.2016 -והתשלום השלישי עם הגשת המאמר המסכם
ובתנאי שהוגש לא יאוחר מתאריך .31.122016
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זכאים להגיש בקשות:
יהיו זכאים להגיש מועמדות חברי  PMIישראל וכל אזרח ישראלי העוסק בתחום ,בין באקדמיה ובין
בתעשייה.
קריטריונים לדירוג הבקשות:
 .1עדיפות להצעות שעבודתם תורמת לקידום הידע בתחום ניהול הפרויקטים בישראל.
 .2עדיפות להצעות שיהוו מקור ליישום כלשהו בתחום ניהול הפרויקטים בישראל.
 .3עדיפות להצעות שיביאו לידי ביטוי בעבודתם את המתודולוגיה לניהול פרויקטים של .PMI
נוהל הגשת הבקשה:
הצעת המחקר תהיה בהיקף של  2עמודים לפי הסעיפים הבאים:
א .פרטי החוקר(ים)
ב .נושא המחקר
ג .תיאור תמציתי של הרקע למחקר ,מטרות המחקר ,שאלות המחקר ,השערות וכו'.
ד .תכנית המחקר ושיטת המחקר
ה .תרומה מצופה
ו .אבני דרך ולוחות זמנים
ז.

במידה יש כוונה לפתח את הנושא לאורך זמן ,יש להגיש גם תיאור קצר של מחקרי המשך
עתידיים.

לוח זמנים רצוי:
טיוטה ראשונה1.9.2016 :
מאמר המסכם את המחקר31.12.2016 :
אופן הגשה:
יש להעביר את הבקשות עד  1.2.2016לכתובת:
pmi@pmi.org.il
כל ההצעות תובאנה לדיון בוועדת מלגות של  PMIישראל.
החלטות הוועדה ימסרו לחוקרים עד תאריך .1.3.2016
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