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  یپژوهش در جراح

  : تحقیقاتی از مؤسسه ملی بهداشت درخواست تأمین بودجه
  هاالگویی قابل استفاده براي کلیه درخواست
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  اهداف یک درخواست بورس
این اهداف، توان این درخواست به عنوان ترین روشن. اشدتواند در خدمت تعدادي از اهداف بمیی تحقیقات درخواست بورس

تواند به عنوان نقشه ریزي مهمی است که میتحقیقاتی است، اما این درخواست همچنین سند برنامهشروع اقدام در تأمین بودجه 
اتی، محقق نقدي بر بهترین در جریان رقابت براي بورس تحقیق. دمسیر با شرح جزئیات براي پروژه مورد نظر بکار گرفته شودقیق 
آمیز بوده و بودجه تحقیق تأمین کند، در صورتی که پاسخ موفقیتهایش از کارشناسی در عرصه درخواست بورس دریافت میتالش

  .شودشود، این درخواست به مدرکی محکم دال بر تأیید و شناسایی کیفیت تالش تحقیقاتی متقاضی تبدیل می

  هاانواع بورس
مؤسسه ملی بهداشت : گذاري بر روي تحقیقات پزشکی عبارتند ازدو منبع عمده سرمایه. کنندنهادها، بورس اعطاء میتعدادي از 

(NIH)  آن در شوراي تحقیقات شبیه به مؤسسه ملی  که بورس و روند بازنگري(تحقیقات پزشکی در کانادا در ایاالت متحده و شوراي
اي پزشکی بسیار که توسط جامعه سرطان هاي ملی و منطقهبورس: جه تحقیقاتی عبارتند ازدیگر منابع تأمین بود) باشدبهداشت می

هاي جراحی مانند کالج جراحان آمریکا، سازمان. شوندگذاري و ضمانت میآمریکا، بنیاد کلیه، انجمن قلب آمریکا و دیگر نهاد سرمایه

  :چکیده
و بخصوص مؤسسات ملی بهداشت که احتماالً در آن فعالیت کرده یا غیرمستقیم با آن در ارتباط  از مراکز آموزشیتهیه بودجه 

 .کندهایی در جهت راهکار تهیه بودجه ارائه میفصل ذیل راهنمائی. هستید، مشکالت خاص خود را دارد
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بیشتر در این مطالب با تفصیالت . اندهاي آموزشی برقرار کردهنامهجراحی آکادمیک و جامعه جراحان دانشگاهی، همچنین برانجمن 
  .مبحث دکتر فیشر مورد بحث قرار گرفته است

. )1جدول ( شوددر اختیار محققان و مشتاقان تحقیق قرار داده می (NIH)اي توسط مؤسسه ملی بهداشت سه نوع بورس پایه
   و بورس آموزشی) K08سري (سته به مؤسسه ملی بهداشت براي مثال، جایزه پزشکان محقق واببورس آموزشی، 

بوده اما فاقد آموزش تحقیقاتی که عالقمند به داشتن کار دانشگاهی سال سابقه آموزش بالینی  2-7سازمانی به پزشکانی داراي 
د از وقتشان به تالش درص 75هاي آموزشی غالباً نیاز به تعهد متقاضیان بورس نسبت به اختصاص بورس. مناسبند، اختصاص دارد

وزش ببیند که در پایان دوره ـدف این است که یک محقق بالینی طوري آمـه. ساله دارد 3- 5در طول دوره اتی ـوزش تحقیقـبراي آم
وزشی و هم به فرد تحت تعلیم ـجایزه هم به مؤسسه آم. رد خود را انجام دهدـد به تنهایی و مستقالنه عملکـادر باشـآموزشی ق
  .گیردتعلق می

این . کنندگذاري میسرمایه) R29و  NIH R01مانند (هاي تحقیقاتی شروع شده توسط محقق را ها، پروژهدومین نوع بورس
گیرند که فرد درخواست کننده در زمینه انجام تحقیقات کامالً آموزش دیده است و به طور مستقل قادر ها این چنین در نظر میبورس

این دانشمندان هم (جراح محقق باید با دیگر دانشمندان آموزش دیده و مستقل وارد رقابت شود . باشدبه انجام عملکرد خود می
شود بودجه تأمین شده جایزه در تقارن با مؤسسه مربوطه به محقق اعطا می). هاپزشکند و هم دارندگان مدرك دکترا در دیگر رشته

  .ابل انتقال به محل جدید خواهد بوددر صورت انتقال فرد محقق به مؤسسه یا بخشی جدید ق
ها به محققانی که گونه بورسدرخواست براي این). NIHدر  P01مانند سري (اي است هاي برنامهسومین نوع بورس براي پروژه

ه به تر این فرصت را دارد کیک محقق جوان. شودتأمین شده و سابقه کار تحقیقاتی دارند، اعطا می R01ها توسط سري بودجه آن
اي با پروژه برنامه. شود، شرکت کندهاي وسیع پوشش داده میاي که توسط بورس برنامهعنوان یک همکار تحقیقاتی در یک پروژه

قرار گرفتن این  تر مکمل فردي است که در صورتیابد که در برگیرنده تعدادي پروژه کوچکاهداف تحقیقاتی تعریف شده توسعه می
اي در مورد ذخیره ها با بیان متقاعدکنندهگونه درخواستاین .شونداي کلی، تقویت میکمل در درون برنامهتر و مهاي کوچکپروژه

قدرت و وحدت برنامه از برتري . شوندشود، تقویت میحاصل می P01 هايهزینه که از طریق ایجاد امکانات حمایتی مربوطه به پروژه
  .گیردشوند، سرچشمه میها متمرکز میکاري محققین پروژهروي هدفی مشترك و هم عضو که برهاي پروژه

  هاي مؤسسه ملی بهداشت که در دسترس محققان جراح قرار داردـ بورس1جدول 

  ساز و کار بورس  NIHهاي سري  شرایط دریافت

  حقیقسال آموزش بالینی بدون آموزش روش ت 2-7پزشکان با  K08  مانند جایزه تحقیقی بالینی ،هاي آموزشیبورس

  P01  پروژه شروع شده توسط محقق
R29 

  محققان با تجربه جایزه اولیه براي محققان جوان کامالً آموزش یافته

  )توانند همکاري تحقیقاتی کنندمحققان جوان می(محققان تأمین بودجه شده  P01  ايبورس پروژه برنامه

  مرحله ماقبل نوشتن
نجید که آیا قدرت انجام عملکرد خود به طور مستقل را دارید یا آن که پیش از آن که ابتدا باید به طور دقیق توانایی خود را بس

) ايچه به صورت مستقل و چه به صورت برنامه(درخواست بورس براي پروژه . هاي اضافی داریدمحققی مستقل شوید، نیاز به آموزش
تر یر؟ در غیر این صورت درخواست یک بورس آموزشی مناسبنیاز به این دارد که آیا قادر به هدایت یک تحقیق مستقل هستند یا خ

ها به طور محسوسی با یکدیگر تصمیم در این مورد که در مرحله ماقبل نوشتن درخواست ضروري است؛ زیرا درخواست. است
ورد چهار عنصر باید در م ،در طی مرحله ماقبل نوشتن، براي این که یک درخواست موفق براي بورس آموزشی بنویسید. متفاوتند
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شما به عنوان یک درخواست کننده، حامی یا ضامن شما، محیط : این چهار عنصر عبارتند از. اصلی درخواست خود به دقت فکر کنید
  .کنید و پروژه تحقیقاتی شماتحقیقی که جهت ادامه آموزش خود پیشنهاد می

. د شدـل ارزیابی خواهـاتی مستقـهاي تحقیقظرفیت رش و پیشبردـاولین عامل شما هستید زیرا توانایی شما در جهت گست
ود را ـه اول پول خـدهنده در وهلاتی علمی نشان دهید، زیرا مؤسسه بورسـی جدي در پی گرفتن یک کار تحقیقـا باید توجهـشم

  اي که پیشنهاد ژهکند، تا در زمینه پروذاري میـگق مستقل سرمایهـدیل شدن به یک محقـهاي شما براي تبدر زمینه توانایی
  .دهیدمی

مهم است که شما . اي که باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که حامی یا ضامن شما چه کسی خواهد بوددومین مسأله
هاي مالی تحقیقاتی به عنوان محققی کارآمد شناخته اش در گرفتن حمایتزمینه و سابقهکسی را انتخاب کنید که با استناد به پیش

کند؛ این بدان چنین توانایی و در دسترس بودن مشاور و ضامن را در جهت راهنمایی شما، ارزیابی میمؤسسه بورس دهنده هم. شود
تواند پیشرفت شما را در جهت تبدیل شدن به یک محقق مستقل شدن تشویق نماید؟ معموالً شواهد و آیا این فرد می: معنا است که

  .مشاور شما موفق شده است افرادي را به عنوان محققین مستقل آموزش دهد، مورد نیاز است مدارکی مبنی بر این که حامی و
تجدیدنظرکنندگان . خواهید در آن آموزش ببینیدسومین عنصر درخواست شما، چگونگی محیط تحقیقاتی است که شما می

. اتی قوي، فعال و مستدلی براي آموزش هستندهاي تحقیقهاي تحقیقاتی اولیه در درون برنامهمؤسسه واگذاري بورس در پی طرح
ها داللت بر حضور تعداد قابل توجهی از اعضاي هیئت علمی متخصص در علوم پایه و بالینی در این برنامه گونه برنامهزیرا این

جهت دست یافتن  کنید باید سابقه خوبی در کمک به محققان جوان درمرکز آموزش تحقیقاتی که شما پیشنهاد می. تحقیقاتی دارند
یک عامل مهم در ارزیابی محیط تحقیق، شواهد و مدارکی دال برحمایت رئیس آن بخش از . به مشاغل تحقیقاتی مستقل، داشته باشد

  .افراد تحت آموزش در حین و بعد از دوره آموزش است
. خوبی نشان دهیدقاتی خود را بهشما نیاز دارید که نکات ارزشمند برنامه تحقی. چهارمین مسأله، پروژه تحقیقاتی شماست

شود و چقدر امکان دارد که در توسعه هاي کاري شما هماهنگ میکنند که پروژه چگونه با برنامهتجدیدنظرکنندگان بررسی می
 آیا قادر خواهید بود به عنوان یک محقق ،کنیدفرض بر این است که شما پروژه را تکمیل می .هاي الزم به شما کمک کندمهارت

که تنها یک نتیجه هدف  ايکه آیا یک موقعیت تحقیقاتی را که شما را قادر سازد به جاي تمرکز بر روي پروژهمستقل عمل کنید و این
کند که در آینده هم بتوانید آن را دنبال کنید، فراهم اي تحقیقاتی را براي شما باز میتمرکز کنید که عرصه ايآن است، بر روي پروژه

  .ایدکرده
نامه این نامه ضمانت. ام درخواست بورس آموزشی ارسال داریدـانضم به اي دال بر حمایت بخش تهیه کنید وچنین باید نامههم

البته در صورت . باشدمی یروي شما که مورد نیاز تحقیق اصلـاي است از سوي رئیس بخش بالینی شما مبنی بر حفظ درصد زمان و نی
این . لوح کافی نیستنیت اما سادهم از سوي رئیسی خوشـبیانی مبه .شما و تأمین بودجه تحقیقاتیاتی اولیه ـپذیرش طرح تحقیق

  .دتی که شما در حال انجام تحقیق هستید، چگونه از شما حمایت و محافظت خواهد کردـاً بیان کند که در طول مـفرد باید دقیق
  
  

  مرحله ماقبل نوشتن

 مستقلبورس آموزشی در مقابل بورس محقق  -  

 زمینه و سابقه تحقیقاتی خود را تنظیم کنید -  

 )هاي آموزشیتنها در مورد بورس(ضامن و مشاور را مشخص کنید  -  

 چگونگی محیط تحقیقاتی را بررسی کنید -  

 ریزي کنیدپروژه تحقیقاتی را برنامه -  

  همکاران خود را برگزینید -  
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شما به عنوان یک محقق مستقل بالفعل و نه به . ستقل متفاوت استمرحله ماقبل نوشتن در یک درخواست بورس تحقیقاتی م
) نه حامی و مشاور(در مورد درخواست بورس تحقیقاتی نیاز دارید که همکارانی . گیریدعنوان محققی بالقوه مورد ارزیابی قرار می

براي . هاي آموزشییک مشاور در مورد بورسقدر تعمق و بررسی نیاز دارد که انتخاب انتخاب همکاران تحقیقاتی همان. انتخاب کنید
تجربه در  که داراي سوابق مستحکم و با شما به ویژه حائز اهمیت است که به عنوان یک پزشک، همکاران تحقیقاتی را انتخاب کنید

نظر کامالً از  تجدیدهاي کمیته. را داشته باشند هاي معتبر و تخصص علمی کافی مورد نیاز براي تضمین موفقیت پروژه شمامورد بورس
وجود تقاضاهاي متناست با وقت پزشکان آگاهند و به ارزش بسیار باالي محققین علوم پایه که الزم نیست وقت خود را بین وظایف 

محیط تحقیقاتی شما باید فضا و تجهیزات مورد نیاز در انجام تحقیق پیشنهادي شما را . قفندابالینی و کار تحقیقاتی تقسیم کنند و
تواند هاي متقابل میکنند، همکاريدر صورتی که بتوانید نشان دهید دیگر محققان باسابقه در یک چنین محیطی کار می. شته باشددا

ضروري است که شواهدي دال بر . شوددر حین پروژه در بین طرفین توسعه یابد و درخواست مربوط به پروژه مستقل شما تقویت می
  .صوص با توجه به زمان مورد نیاز پروژه، تهیه کنیدداشتن حایت بخش مربوطه به خ

وارد در ـتر از این مکیفیت این عوامل در یک طرح تحقیقاتی بسیار مهم. رار و شاخص باشدـپروژه شما باید مبتکرانه قابل تک
صی ـبورس شخ پروژه. ل استـهاي تحقیقاتی مستقاي براي کسب مهارتوزشی وسیلهـپروژه بورس آم. وزشی استـیک بورس آم

وان ساز و کار آموزشی با روند بازنگري ـارزش آن به عن –می داشته باشد ـباید توانایی فطري و اساسی براي پیشرفت برجسته عل
  .مرتبط نیست

  تدوین درخواست بورس
ر به هم هاي بورس بسیاي بیشتر درخواستدگذار است، اما اصول بنیاهر چند متن هر درخواست مختص همان مؤسسه سرمایه

هاي تفصیلی در کتابچه راهنمایی که معموالً دستورالعمل. گردداند، با این وجود به عنوان نمونه، مؤسسه ملی بهداشت مطرح میشبیه
اگر . گیرندها به طور متناوب مورد بازنگري قرار میها و متنبه همراه فرم درخواست وجود دارد باید مو به مو اجرا گردند؛ نیازمندي

ها حتماً این افراد را شناسایی کرده و از تجربه آن ،ها با کارکنانی آگاه به درخواست بورس دارداي جهت ارائه بورسسه شما ادارهمؤس
چنین دستیابی به درخواست بورسی که بودجه آن تأمین شده است از یک محقق ارشد و استفاده از آن به عنوان هم. استفاده کنید

  .سرمشق مفید خواهد بود
غالباً  ،هایی که از دستورات ارائه شده تخطی کننددرخواست. کامالً احترام بگذارید ،هایی که مقرر شده استیتدبه تمام محدو

اگر خواندن طرح اولیه . ها را براي دستیابی به فضاي کافی کاهش ندهیدعکس. شوندبدون آن که خوانده شوند بازگشت داده می
از روش نگارش فشرده، علمی و روشن براي مؤسسه ملی . شود، ممکن است این طرح اصوالً خوانده نشودتحقیقاتی به راحتی انجام ن

  .یا بیشتر نیاز دارد Pitch 12اصوالً یک دستورالعمل اداري به اندازه تایپ . بهداشت استفاده کنید
با . ماهه و چندساله را تکمیل کنید 12با مشخص کردن عوامل زمان و پول باید بودجه . یک عنصر مهم و اولیه بودجه است

هاي برنامه بورس، در تماس با کارمندان مؤسسه واگذاري مشخص کردن عوامل زمان و پول براي کسب آگاهی نسبت به محدودیت
بینی شده در طی هاي پیشها و وقفهممکن است وسوسه شوید بودجه خود را افزایش دهید تا با کاهش. بورس احساس راحتی کنید

تواند اثري دهد و میزیرا یک بودجه دور از واقعیت بازتاب بدي از شما ارائه می. پوشی کنیدزنگري متوازن گردد، اما از این کار چشمبا
  .زیانبخش داشته باشد

از  با این بخش) ها، مسافرت، تجهیزاتکارمندان، پرداخت: براي مثال(اي دلیل داشته باشید شما باید براي تمامی موارد بودجه
باید دالیلتان را به طور کامل، به دقت و با مهارت تدوین کنید، تا به حداکثر میزان . توجهی برخورد نکنیددرخواست بورس با بی

هاي برنامه بورس یه شده است؟ آیا این بودجه محدودیتـه کامالً توجـرسید، آیا بودجـاز خود بپ. روژه خود دست یابیدـحمایت از پ
وه صرف وقت خود و سرمایه مؤسسه واگذاري بورس با دقت و ویژگی ـاد شما در مورد نحـر پیشنهـست؟ آیا نشانگرا رعایت کرده ا

  باشد؟می
ترین بهترین و دقیق. گیردتان و مشاور و ضامن شما در مرحله بعدي قرار میترسیم خطوط کلی بیوگرافی براي خودتان، همکاران

ها با هاي تحقیقاتی خود و مرتبط بودن این آموزشاین نشان دادن کفایت آموزش. ائه دهیدتصویر را از خودتان و همکارانتان ار
تان به هاي تحقیقاتیسوابق علمی شما باید از طریق توصیف زمینه مشترك تالش. م استهخواهید انجام دهید متحقیقی که می
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ول، سوابق شما باید شواهدي از کارهاي مستقل را ارائه کند و جوایز ا R01هاي براي بورس. هاي شما حمایت کندروشنی، از صالحیت
  .هاي مشترك وجود داشته باشدباید شواهدي از همکاري P01هاي و براي درخواست

هاي دیگر که به عنوان محقق اصلی تحت نظارت شما و یا تحت نظارت درخواست شما باید استناد به هرگونه حمایت از بورس
وقعیت شما به سادگی و سریعاً ـدیدنظرکننده این امکان را بدهد که از مـالت به فرد تجـاست با شرح تفصی همکاران یا مشاور شما،

ت شده را نشان ـهاي فهرسر یک از پروژهـدف و شاخص بودن هـب در یک یا دو جمله که هـتوصیفی از رئوس مطال. آگاهی یابد
هایی از مضمون کلی یک تحقیق دارند و بخشـر تداخل نـد و با یکدیگام دارنـها انسجص شود بورسـکند که مشخدهد، کمک می

  .هستند
کننده درخواست شما آشنایی دارند، اما شما هاي حمایتتجدیدنظرکنندگان مؤسسه واگذاري بورس معموالً با مؤسسات و بخش

داده و شرایط و محیط مؤسسه خود را از نظر اید، توضیح اي که پیشنهاد کردهباید به تفصیل منابع آزمایشگاهی را که براي پروژه
  .فضاي آزمایشگاهی، امکانات، حیوانات و تجهیزات اصلی و دسترسی به سوابق و مدارك مورد نیاز مربوط به بیماران شرح دهید

ر نظر ها را داالجل مؤسسه اهداکننده بورس و سازمانهنگامی که در حال تدوین یک تقاضاي بورس هستید، باید موعد و ضرب
، باید پیش از اجازه خروج تقاضاي بورس از مؤسسه فرم مجزاي اندرسون MDبه عنوان مثال در مرکز سرطان آندرسون . داشته باشید

MD اي تأیید مراقبت از حیوانات و صفحه 6هاي چنین فرمهم. اداره مختلف دارند 7امضاء از  7فرم نیاز به  5این . تکمیل شود  
و این کار باید طور انجام شود  ها نیاز به زمان داردیل این فرمتکم. ندازه مربوط به مجوز نظارت انسانی وجود داردهایی به همان افرم

  .که زمان کافی براي فاصله زمانی بازنگري قبل از ارائه درخواست به مؤسسه واگذاري بورس وجود داشته باشد
  

  مرحله تدوین 

 ار تماس گرفته شودبا اداره بورس دهنده در مؤسسه محل ک -  

 بودجه تعیین و توجیه شود -  

 توصیف بیوگرافیکی دقیقی از تمام محققین نوشته شود -  

  ها شناسایی شودحمایت از دیگر بورس -  

  
ص، شاخص ـداف مشخـاه: صفحه شامل 25بخش در محدوده  4ترین بخش تقاضاي بورس شما طرح تحقیقاتی است، در مهم

واست شما ـازبندي نهایی درخـطرح تحقیق شما اثر بنیادي بر امتی. هاي انجام آنطرح آزمایش و روشات اولیه، ـبودن آن، مطالع
رین لحظات ـوالً به آخـق معمـت آن، نوشتن طرح تحقیـبا وجود اهمی. شودها میازات یا کسر آنـدارد و موجب کسب بیشترین امتی

  .شودموکول می
اي است که نه تنها جالب و مهیج بوده بلکه قابل تکرار و انجام ابل توجه یا فرضیهیک درخواست بورس موفق براساس نظریات ق

نیاز به طرح یک سلسله اهداف مشخص دارد که پاسخ . به محض این که هدف و فرضیه تحقیق شما به دقت تعریف شدند. پذیر باشد
مجازید یک صفحه را به بیان موجز و عملی اهداف مشخص پروژه خود اختصاص . ه از طریق فرضیه را ارائه کنندسؤاالت مطرح شد

رئوس . چالش این است که نشان دهید اهداف قابل دستیابی بوده و براساس فرضیه زیست شناختی مهم و مستندي، استوارند. دهید
هر هدفی را به طور . ه کمک کند فرضیه شما و اهداف مشخص را درك کندمطالب متنی عالی است براي این که به تجدیدنظرکنند

  .کند، به فهرست در آوریدجداگانه در یک توالی منطقی که هنگام تکمیل برنامه دنبال می
صفحه  3بازنگري اصلی شما از متون تجدیدنظر شده و توسط همکاران باید حدوداً . بیان شاخص بودن در مرحله بعدي قرار دارد

هاي رایج در عرصه انتخابی تحقیق اطالع هاي انتقادي پرسشدهد که نشان دهید که از بیشتر قسمتاین امر به شما امکان می. باشد
شما باید اطالعات کامل خود را در زمینه موضوع تحقیق و سؤاالت رایج و مرتبط با طرح اولیه تحقیقاتی خود را نشان . و آگاهی دارید

کنند، مشخص پروژه خود را به سؤاالت انتقادي مطرح شده توسط دانشمندان دیگري که در همین زمینه کار می دهید و باید اهداف
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آمیز آزمایشات پیشنهادي شما، سهم مهمی در اطالع مبتنی بر موضوع بخش شاخص باید روشن سازد که تکمیل موفقیت. ربط دهید
  .شما دارد

اگر درخواست شما بخواهد . صفحه را به خود اختصاص دهد 8- 10آید و باید حدوداً بخش مطالعات اولیه به دنبال بخش قبلی می
طور کامل توضیح دهید و اشاره کنید که اید براي متقاعد ساختن بازنگري کننده بهاي را که تکمیل کردهموفق شود، باید کارهاي اولیه

چنین موقعیت خوبی براي شماست که فرد تجدیدنظرکننده را هم این مرحله. آمیز داردلی براي اتمام موفقیتاپروژه شما شانسی ع
انتظارات فرد تجدیدنظرکننده در رابطه با پیچیدگی و وسعت مطالعات اولیه شما . ها و تجربه مورد نیاز را داریدقانع سازید که توانایی

  .شودبراي یک بورس تحقیق مستقل بسیار باالتر از بورس آموزشی در نظر گرفته می
ها کمک بزرگی به فرد تجدیدنظرکننده رائه اطالعات بدست آمده در مطالعات اولیه شما به صورت جداول، نمودارها و عکسا

ها کاهش داده شده و براي سهولت در است؛ این موارد باید ارزش انتشار داشته باشند و باید این امکان وجود داشته باشد که عکس
زیرا دیگر تجدیدنظرکننده . این حالت بهتر از ضمیمه کردن جداول و نمودارها است. قرار گیرند کار تجدیدنظر در جاهاي مناسب متن

هر نمودار و تصویري باید به راحتی . کند که به طور مداوم بین متن اصلی و این ضمائم در حال جلو و عقب رفتن باشدرا مجبور نمی
کشی هاي اول هر پاراگراف براي ایجاد سهولت در بازنگري باید خطاز جمله زیر هریک. قابل درك بوده و تاریخچه دقیقی داشته باشد

  .گذاري شودها باید به صورت پروتکل شمارهپاراگراف. شده یا با حروف درشت مشخص شوند
تیاز ارزیابی آن تأثیر مهمی در ام. ترین بخش در مجموعه درخواست شماستها احتماالً مهمبخش مربوط به طرح آزمایش و روش

از زمان نوشتن را به این قسمت از درخواست خود  3/2 حدود نتیجتاً. دهد، دارداي که کمیته تجدیدنظر به درخواست میاولیه
  . اختصاص دهید

فقدان تمرکز  .دهید، جزئیات را بدون طول و تفصیل اضافی، بیان کنیدهاي مورد استفاده توضیح میهنگامی که در مورد روش
هاي رایجی ها را به توضیح روشاولین قسمت بخش طراحی آزمایشات و روش. هاي بورس استین انتقادهاي درخواستیکی از شایعتر

برید هاي آزمایشگاهی که بکار میتکنیک. که مورد استفاده قرار خواهید داد، اختصاص داده و آن را جدا از برنامه تحقیق قرار دهید
تجدید . عاتی باشند و باید نشان دهید که اطالعات کاملی در نحوه استفاه از آنها داریدباید روزآمد بوده و داراي منابع مطال

آیا طرح آزمایشگاهی یک سوال . دهندهاي زیر مورد قضاوت قرار میطرح آزمایشگاهی شما را با پرسیدن سوالنظرکنندگان 
عات اولیه بنا شده است؟ آیا این طرح اهداف مشخصی کند؟ آیا این طرح به صورت منطقی بر روي مطالتحقیقاتی مشخص را مطرح می

سازد و یا این که در شناختی زیربنایی را آشکار میآیا این طرح ساز و کارهاي زیست کند؟اند، دنبال میرا که به وضوح بیان شده
  ماند؟شناسی باقی میسطح پدیده

  

  طرح تحقیق

 اهداف مشخص باید از فرضیه نشأت گرفته باشند -

 بنویسیداي براي شناسایی مباحث حل نشده در متون رایج ینهپیش زم -

 مطالعات اولیه باید به توانایی شما در انجام کار استناد کنند -

 طراحی آزمایش در تجدید نظر بورس بسیار اساسی است -

  مشکالت احتمالی و راه حل آنها را شناسایی کنید - 

  
هاي جایگزینی را که حین هدایت آزمایشات با آنها مواجه شوید و روشکه ممکن است در مشکالت احتمالی باید درك کاملی از 

باید . استشایعترین اشتباه، ارائه توضیح بیش از اندازه . گیرید، نشان دهیدپذیر بکار میحل این مشکالت به صورتی انعطافبراي 
  .بتوانید اتفاق و پدیده را از علت و معلول حقیقی متمایز کنید
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  ريساز و کار بازنگ
تحقیقاتی مورد قبول قرار هاي کند که متوجه شوید چرا درخواستداشتن اندکی اطالعات در مورد روند بازنگري به شما کمک می

مجرب به هاي تحقیقاتی مؤسسه ملی بهداشت به گروهی از دانشمندان براي مثال بورس. کنندگیرند و یا امتیاز ضعیفی کسب مینمی
اجرایی که آنها را براي بازنگري به تجدید نظر کننده اولیه و هاي بورس توسط یک دبیر درخواست. شودول میـنام بخش مطالعه مح

تجدید نظر کنندگان منصوب شده بندي شده بخش مطالعه، در جلسات زمان. گیرندگیري قرار میمـکند مورد تصمیمحول میثانویه 
  ار ملی ـته از گروهی از محققان تشکیل شده که داراي اعتبـکمی. کنندهدایت میبحثی را در مورد ارزش علمی اولیه تحقیقاتی 

اي هستند که وقت بسیار اندکی دارند که به بازنگري داوطلبانه اي و تحقیقات پایههاي متعدد حرفهقدري درگیر فعالیتبوده و به 
ضور داشته باشد در همین چهارچوب باید ح در کمیته تجدید نظر ممکن است یک محقق جراح. بورس اختصاص دهندهاي خواسترد

تجدید نظر کننده اول به تواند توسط درخواست بورس خود را با شک و تردید مورد بررسی قرار دهید و ببینید آیا درخواست شما می
رائه دقیقه وقت براي ا 15در نظر داشته باشید که تجدید نظر کننده اول حدود . ساعت درك و هضم شود 2راحتی و در عرض 

کند و موفقیت و شکست بستگی به توانایی تجدید نظر کننده اول عضو زمان طلب می 7-16درخواست شما به کل کمیته متشکل از 
توانید انجام دهید تا هر کاري که می. نظریات شما به کمیته تجدید نظر داردمطلوب هاي درخواست شما و ارائه در درك سریع ویژگی

  .ایجاز، شفافیت و تنظیم منطقی، ضروري و اساسی است. به شما کمک خواهد کردا ساده کنید کار تجدید نظر کننده ر
دهند، بیان اگر تأیید شود آنگاه کمیته تجدید نظر رأي به امتیاز باال می. دهنداعضاء کمیته، رأي به تأیید یا رد درخواست می

  .شودکننده ارسال مییم و براي درخواستاي از انتقاد به نام برگ صورتی توسط دبیر اجرایی تنظخالصه
درخواست شما و نتایج تجدید نظر اولیه پس از آن، به شوراي مشورتی مؤسسه ملی بهداشت که مسئول تجدید نظر برنامه است، 

  اي کند یا خیر و همچنین چه بودجهکند که تحقیق پیشنهادي شما اهداف مؤسسه را دنبال میشورا تعیین می. ارائه خواهد شد
  این شورا به ویژه بر تجدید نظرکنندگان بخش مطالعه و . باشدهاي خارجی در دسترس و موجود میبراي حمایت از درخواست

   .ها تعلق بگیرد، تأکید بسیاري داردهمچنین بر امتیازات اولیه براي تعیین این که بودجه تحقیقاتی به کدام یک از درخواست
فقیت، بازنگري اولیه توسط تجدید نظر کنندگان اولیه و نظر گروه دانشمندانی که عضو بخش مطالعه عامل تعیین کننده مومهمترین 

  .باشدهستند، می
خواهید اولین درخواست خود را براي تأمین بودجه تحقیقاتی از منابع خارجی تنظیم اگر عضو جدید هیئت علمی هستید که می

داشته باشید که به خاطر . کسانی که عضو بخش مطالعه بورس هستند، کمک بگیریده ویژه تر خود بکنید، از همکاران ارشد و با تجربه
زمان کافی براي تکمیل درخواست . تحقیق استهاي بورس، نبودن تمرکز به ویژه در ارائه برنامه هاي عمده درخواستیکی از ضعف

اگر موعد . وضوع مورد تحقیق شما احاطه علمی دارند، بدهیدبراي بازنگري داخلی به همکارانی که در موارد ماختصاص دهید و آن را 
ارسال درخواست سپري شود، بهتر از این که درخواستی بدون بازنگري داخلی توسط همکاران خود ارائه دهید، زیرا یک درخواست 

ها در بخش تأیید بورسرئوس مطالب دالیل رایج مؤسسه ملی بهداشت براي عدم . بسیار دارد که رد شودبازنگري نشده احتمال 
  .اندزیرین مشخص شده

  دالیل مؤسسه ملی بهداشت براي عدم تأیید کمک هزینه
  ـ نبودن نظریات جدید یا مبتکرانه، فرضیه ضعیف یا ابتدایی1
  برنامه تحقیق سطحی، بدون تمرکز و پراکندهـ 2
  ـ نداشتن آگاهی از کارهاي منتشر شده در همین زمینه3
  شناسی اصلیروشتخصص در ـ نداشتن 4
  ـ عدم قطعیت در مورد مسیر تحقیقات در آینده5
  ـ دالیل سوال برانگیز براي طراحی آزمایشات 6
  ـ نبودن منطق علمی قابل قبول7
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  ـ میزان باالي کار به شکلی غیرواقع گرایانه8
  ـ نبودن جزئیات کافی در مورد آزمایشات9

  ـ رویکرد غیرانتقادي با دانش کنونی10

توانید به اطالعات و انتقادات وارده چند هفته پس از جلسه بخش مطالعه دست آمیز نباشد، معموالً میست موفقیتاگر درخوا
نوشتن درخواست . هاي مربوط به انتقادات را با دقت تمام بکار بریدتوصیه. مجدداً نبویسیدخود را اگر در نظر دارید درخواست . یابید

کنندگان ممکن است امتیاز باالتري بدست آورد که تأمین بودجه را پس از ارائه هاي بازنگريهمجدد بورس با در نظر گرفتن توصی
هاي خاص تمدید رقابتی بورس، چالش. هاي آتی بکنیددرخواست بودجه اضافی براي سال. سازدمجدد و تجدید نظر دوباره مجاز می

اي که توسط مؤسسه بورس دهنده به شما اختصاص یافته به خوبی خود را دارد، اما فرصت خوبی است که نشان دهید بودجه اولیه
اند، اما زمان و بودجه شما از نیاز شما تجاوز نکرده با تغییرات پدید آمده در عرصه هزینه شده است، اهداف مشخص فراچنگ آمده

از همه این که با ارائه و انتشار کار خود  اید و مهمترخود دوشادوش حرکت کرده و این تغییرات را با تحقیق خود تلفیق کردهتحقیقاتی 
کند، در ئه میااي را اربندي؛ بورس آموزشی سرمایهبه عنوان جمع. ایدبه شکلی بازنگري شده در روند پیشرفت علم مشارکت داشته

گذاري براي مایهاي تحقیق سریک بورس پروژه در مقابل. توانید به یک محقق مستقل تبدیل شویدصورت اعمال آموزشی مناسب می
  .کیفیت و قابلیت خود پروژه است

کند که مشاور، همکاران محقق و پروژه خود را با دقت تمام برگزینید و یک درخواست آگاهی از این تمایزها به شما کمک می
  .اهداف زیربنایی آن تدوین کنیدبورس را در چهارچوب 

  1 ضمیمه
گیرد را تنظیم کنید، هر قسمت توسط مطالعاتی که در شناختی نشأت میی زیسترئوس مطالب برنامه تحقیق که از اصول زیربنای

  .شودهاي آزمایشی و بخش طراحی برنامه تحقیق توضیح داده شده، بیان میروش

  رئوس مطالب برنامه تحقیق
  اهداف مشخص 0- 1
 پس زمینه و شاخص 2-0

  مقدمه 1- 2
 بندي مشکالت در تشخیص و مرحله 2- 2

 هاي نگهداري و مراقبتنرم بر روي روش شناختی سارکوم بافتاثرات زیست 3- 2

  اضافه کردن اشعه درمانی به جراحی 31- 2
  اضافه کردن شیمی درمانی به رادیوتراپی و جراحی 32- 2
 

 مشکالت در تحقیقات بالینی سارکوم بافت نرم 4- 2
 

 نتایج اولیه  0- 3

  شیمی درمانی قبل از عمل به عنوان اولین اقدام درمانی  1- 3
 .اندعمل در بیمارانی که به شیمی درمانی قبل از عمل جواب داده انجام اشعه درمانی قبل از 2- 3

  تجربه اشعه درمانی مرتبط 21- 3
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  تجربه جراحی مرتبط 22- 3
  تجربه شیمی درمانی مرتبط 23- 3

رسانی هایپرترمیک اندام مجزا به جاي رادیوتراپی در بیمارانی که قبل از عمل به شیمی جایگزین کردن خون 3- 3
  .انددرمانی پاسخ نداده

 بندي سارکوم بافت نرم به صورت مولکولیمرحلهایجاد معیار  4- 3

  P53تومور ساپرسورژن  Wtموتاسیون  41- 3
  MTS1موتاسیون ژن ساپرس کننده چندگانه  42- 3
   MDM2تشدید انکوژن  43- 3

 طرح آزمایشی  0- 4

  پروتکل بالینی 4-1
 پایگاه اطالعاتی تلفیق دیدگاه بالینی و مولکولی 4-2

 امکانات منابع زنده 4-3

 بندي مولکولیمطالعات مرحله 4-4

 اي متصلتحقیقات پایه 4-5

  .هاي سارکوم بافت نرم که این ژن را ندارندبه داخل سلول Wtp53تزریق ژن  4-51
   in vivoها به صورت تهیه مدل درمانی مولکولی سارکوم اندام 4-52
  در پیشرفت سارکوم بافت نرم  MDM2و  MT1هاي ژننقش  4-53

   2ضمیمه 
زیر از یک درخواست بورس، وظیفه تجدید نظر کننده به علت نشان دادن نتایج اولیه به صورت تصاویري با کیفیت باال در نمونه 

  .تسهیل شده است
بود در  WtP53تومور اولیه حاوي . انددر سارکوم بافت نرم را شناسایی کرده P53هاي بزرگ و زیادي از ژن مطالعات ما موتاسیون

  اي مشخص را از طریقجهش یافته داشتند جایی که امکان داشت یک موتاسیون نقطه P53هاي نحالی که متاستازها ژ
sscp )ها از این فرصت غیرعادي براي آزمایش تومور اولیه و متاستاز متاکرونوس بافت. نشان داد) ايپلی مورفیم ثابت شده زنجیره

ن است نقش مهمی در پیشرفت سارکوم بافت نرم ایفا کند، همانطور جهش یافته ممک P53یک بیمار، پیشنهاد کننده این است که ژن 
درنهایت با در نظر گرفتن تمام این عوامل، تجزیه و . در کارسینوم کولون نشان داده شده است Vogelsteinکه توسط ووگلشتاین 

  .بندي مولکولی سارکوم بافت نرم مرتبط باشدممکن است با مرحله P53ژن هاي وتاسیونمتحلیل 
. عناصر اصلی مشابهند، با وجود این ممکن است تنظیم آن متفاوت باشد یا اجزاء متفاوت در هر یک داراي نقش متفاوتی باشند

بازنگري کارهاي انجام . تواند مفید واقع شوداند، به ویژه میگیري این مقاله ارائه شدهها که در بخش نتیجهفهرست دالیل رد بورس
حتی بهتر است از دوستی منتقد یا . دید نقادانه درخواست خود را بررسی کنید تا دالیل در آن را بیابید با .شده روش خوبی است

  .همکاري مورد اعتماد بخواهید این کار را برایتان انجام دهد
ن این همگی ما در داشت. سازي یک درخواست بورس، انجام دادن آن در لحظات آخر استها در آمادهترین چالشبزرگیکی از 

تواند تفاوت بین تأیید یا عدم تأیید آن بر با برخورد عجوالنه حتی با یک بخش از درخواست بورس میعادت مقصریم، رفتن از راه میان
این مرحله به ویژه زمان بسیار . دارندمیکار توجه غیرکافی به مرحله ماقبل نوشتن مبذول به شکلی مشابه محققان تازه .اد کندجرا ای
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رویکردي که : انتقادات را در سه عرصه جستجو کنید. شما باید نظریات خود را توسط افراد بسیاري بسنجید. اي استکنندهتعیین
با ساختار کامل و استدالل بودجه یک بورس  .بریداي که پیش میکنید و فرضیهکنید، اهمیت سئواالتی که مطرح میپیشنهاد می

باید در تماس . هاي ذاتی سئواالت را فاقد اهمیت کافی تلقی کنند، تأمین نخواهد شدن زمینهدقیق در صورتی که تجدیدنظر کنندگا
کنند که محققان غالباً فراموش می. دهنده براي کمک به تطبیق طرح اولیه خود با اهداف آنها احساس راحتی کنیدبا مؤسسه بورس

ک گفتگوي دوستانه با شخصی از مؤسسه در تعیین همخوانی عرصه ی. پولشان استکننده بودجه، اعطاي هدف نهایی مؤسسات تأمین
جراحان دانشمند اغلب در نوشتن . کندمورد عالقه شما با عالئق آن مؤسسه خاص و در دستیابی به نظریاتی مفید به شما کمک می

ریزي باید حتی با دقت ن رو روند برنامهاز ای. یابدشوند، زیرا کار بالینی آن با تفکر متوالی تداخل میدرخواست بورس دچار مشکل می
وجود داشته آید، اي که در حین جراحی پیش میبینی نشدهبیشتري انجام شود و باید فرصت کافی براي به حساب آوردن عوامل پیش

و به محض پایان  یابند، اما دراند، روند طی مراحل آن را مشکل و طوالنی میبیشتر جراحانی که درخواست بورسی تنظیم کرده. باشد
بسیار عالی براي پیگیري » نقشه راه«کنند، این امر درك بهتر زمینه سئواالت و یک این که راه حل مشکالت حل نشده را کشف می

  .دهدمراحل را در اختیارشان قرار می
 


