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  یپژوهش در جراح

 آنچه که کمیته بازنگري درخواست بورس در پی آن است

  **رجمینـروه متـو گ *رمالکـعباس میسید کترد: ترجمه و تلخیص

  
  
  
  
  
  

  
  مقدمه

 )NIH(ویژه به وسیله مؤسسه ملی بهداشت  هاي بزرگ، بهشود که تأمین بودجه بورسغالباً به محققین جوان جراحی گفته می
یابد، بنابراین نوشتن درخواست هاي تحقیقاتی به دانشمند علوم پایه اختصاص میشود که بیشتر بودجهگفته می. کن استغیرمم

. شودتأمین می NIHهاي تحقیقاتی اولیه فردي براي درخواست بورس به وسیله طرح% 25تا  10در واقع . بورس کاري بیهوده است
شوند و بنابراین تأمین بودجه هر چند ها مجدداً ارائه میوجود این بسیاري از درخواست رسد باهرچند این کار مشکل به نظر می

اي از این مقاله بر آن است تا به منظور ارتقاء شانس تأمین بودجه، خوانندگان را با پاره. مشکل باشد، اما هنوز امکان آن وجود دارد
  . سازدهاي روند بازنگري در خواست بورس آشنا ها و چالشروش

  ساز و کار بازنگري درخواست بورس
و بیشتر  NIHدر . دهدردي، محقق را در درك کیفیت بازنگري درخواست بورس یاري میـت بورس فـارسال یک درخواس

هر . یابداتی، دست کم دو بازنگري کننده براي بازنگري مقدماتی به هر درخواستی اختصاص میـکننده بودجه تحقیقمؤسسات تأمین
یک خواننده نیز براي . دهندور کامل بررسی نموده و امتیازات اولیه را به درخواست مورد بررسی میـتن درخواست بورس را به طدو 

  . کنداین خواننده درخواست را با کلیه جزئیاتش بازنگري کرده، اما خالصه آن را تهیه نمی. شودن میـواست بورس تعییـبازنگري درخ

  :چکیده
رسد دسترسی به منابع ملی اختصاص یافته به نظر می. شودن تلقی میبودجه از منابع ملی در اغلب کشورها اغلب غیرممکتهیه 

  در  مؤثرمقاله ذیل به راهکارهاي . هاي تحقیقاتی گذشته از روابط تأثیرگذار در رقابت شدیدي نیز قرار داردبراي طرح
 . دهد، ارائه مینداه اول رد شدهمرحلهاي تحقیقاتی که در هاي بازنگري طرحکمیته
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تا  10ري را در جلسه بخش مطالعه که عموماً از ـود از درخواست مورد بازنگـهاي خلـزیه و تحلیـو ثانویه تجبررسی کنندگان اولیه 
نه ممکن است درخواست بورس را مورد بررسی ـراد ذیعالقه در این زمیـسایر اف. کنندکیل شده است، ارائه میـد تشـدانشمن 20

  .قرار دهند
مجموع این امتیازات . شودگیري مخفی داده میازاتی از طریق هر یک از اعضاء توسط رأياگر درخواست بورس تأیید شود، امتی

بندي راً به منظور کاستن از کار این بخش، طبقهـاخی. شودعامل تعیین کننده در تأمین بودجه جهت این درخواست بورس محسوب می
شوند جهت کاستن کنندگان امتیازبندي میدرصد توسط بررسی 50هایی که در زیر درخواست. بر حسب کیفیت نیز افزوده شده است

در صورتی که کلیه اعضاي بخش مطالعه به توافق برسند که به درخواستی . ها الزامی استها طبقه بندي درخواستدر حجم بحث
حتی در . بندي شودطبقهتواند اي از جلسه این بخش میگیرد، آنگاه این درخواست در هر لحظهدرصد تعلق می 50امتیازات زیر 

شود، تا تصمیم صورتی که به درخواستی برگه صورتی که مربوط به انتقادات است تعلق بگیرد، درخواست به محققین بازگردانده می
  .توانند انجام دهندبگیرند که براي نجات آن چه کاري می
هاي مربوط به جدا از بورس NIHهاي فردي رسبو. کنندگان درخواست بورس حائز اهمیت استدرك مفهوم رقابت براي ارائه

گیرد به محققینی می» اولین پاداش«  R29هاي براي محققین نوپا و بورس R01هاي بورس. کارآموزي مقدماتی در دو رده قرار دارند
براي تأمین  R29 و R01درخواست کنندگان هر دو بورس . دریافت نکرده باشند NIHهایی تا این حد بزرگ را از که تاکنون بورس

به اطالعات اولیه و  R29هاي در این است که بورس R29و  R01هاي تفاوت عمده بین بورس. کنندبودجه در یک عرصه رقابت می
اغلب بررسی . العاده زیادي نیاز داردهاي بورس به کار فوقبازنگري درخواست. تري براي به تصویب رسیدن نیاز دارندسوابق کاري کم

چه خواندن درخواست خود را تا چنان. کنندها وقت صرف بررسی هر درخواستی میکار خود را جدي تلقی کرده و ساعت کنندگان
هاي ناموفق به دالیل مشابهی اکثر درخواست. ایدسرحد امکان به کار کم زحمتی تبدیل کنید، به موقعیت بزرگی دست یافته

  .شوندبازگردانده می

  ه بخش مطالعههاي فردي از دیدگابورس
ها با دیدگاهی حمایتگرانه، آموزش اند و براي مطالعه درخواستکنندگان به بازنگري یک درخواست بورس گماشته شدهبررسی

این کار . کندبه طور نظري دست کم یک بررسی کننده از درخواست بورس شما در برابر سایر اعضاي بخش مطالعه حمایت می. انددیده
  .کندنده فوق تسهیل نموده و لذت بخش میرا براي بررسی کن

بنابراین درخواست بورس را . در صورتی که درخواست بورس به خوبی نوشته شود، دسترسی به مطالب آن دشوار نخواهد بود
ن بدنه طور مداوم اجتناب کنید تا بازنگري کننده مجبور نباشد پیوسته بیکوتاه و ساده بنویسید و از ارجاع خواننده به ضمائم به

خواهید بگویید باید در بدنه درخواست چه را که واقعاً میضمائم باید محدود باشند و آن. درخواست و ضمائم آن در رفت و آمد باشد
  .بگنجانید

درخواست شما باید . بازنگري درخواست بورس توسط خود شما و همکارانتان، پیش از آن که آن را ارائه کنید، حائز اهمیت است
در صورتی که زمان . شودتوجهی مینسبت به این نکات غالباً بی. هاي تایپی، امالیی و جمالت داراي ساختار ضعیف باشدغلط عاري از

کافی به تصحیح درخواست خود اختصاص ندهید، چگونه از بررسی کننده انتظار انجام این کار را دارید؟ رئوس کلی بیوگرافی شما باید 
در . اي که قرار است در آن تحقیق کنید را برجسته سازدنتشارات اخیر شما مربوط تخصصتان در عرصهویژه ادستاوردهاي شما به

توانید کلیه انتشارات خود را به فهرست در آورید به بخشی از آن اشاره کنید تا بررسی کننده ناچار نباشد به حدس و صورتی که نمی
  .اند، انتخاب کنیداي را که به دقت بازنگري شدهتحقیقاتی اولیه در رئوس کلی بیوگرافی خودمقاالت. گمان متوسل شود

اي که موجب رد یکی از دالیل عمده. ها باید محدود و اختصاصی باشندفرضیه. فرضیه مربوط به درخواست شما باید روشن باشد
ام برسانید و علت انجام آن، تردید کنید به اتمچه که تالش مینباید در خصوص آن. شود، عدم تمرکز استهاي بورس میدرخواست

در صورتی که مطلب مورد عالقه شما از ارتباط بالینی برخوردار باشد و این مطلب در خالصه مقاله مورد اشاره قرار . وجود داشته باشد
  .گیرد، به شما کمک خواهد کرد

  .ید با هدف ویژه و طرح هماهنگ گرددشناسی بااي اختصاصی هماهنگ شده و سرانجام روشیک از موارد باید با فرضیه هر
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  ها روزآمد باشند، هاي مربوط به پیش زمینه ضرورتاً نباید دربرگیرنده همه مطالب باشد، اما الزم است که این دادهداده
  .زمینه باید به روشنی بیانگر دلیل انجام پروژه کنونی باشد. اندازي متوازن از زمینه مورد عالقه ارائه کنیدچشم

هاي بورس، تردید در مورد علت عمده عدم پذیرش درخواست. هاي مقدماتی به ویژه حائز اهمیت استمربوط به دادهبخش 
اي منطقی به سمت طرح اول تحقیقاتی مربوط به بنابراین اطالعات اولیه باید به شیوه. توانایی محققی در به اتمام رساندن پروژه است

  .هاي مورد استفاده انجام شده باشدرائه کنید که در جهت اعتبار بخشیدن به روشکاري را ا. درخواست بورس هدایت شود
اند، تأکید من قادر نیستم به حد کافی بر اهمیت اطالعات مقدماتی خوب به ویژه اطالعاتی که در نشریات معتبر به چاپ رسیده

تواند پروژه را تکمیل آزمایشگاهی که آماده نیست و نمیکنندگان، مبلغ زیاد پولی است که در هاي عمده بررسییکی از نگرانی. کنم
ثبت . اي روشن مورد استفاده قرار گیردتواند به وسیله محققی داراي آیندهاین اتالف پولی است که می. گذاري شده استکند، سرمایه

این امر . کندد محققین نوپا نیز صدق میاین امر حتی در مور. کندانتشاراتی به نشان دادن توانایی به اتمام رساندن پروژه کمک می
  .که فرد درخواست کننده بورس، محققی مولد استباید مشهود باشد نه تنها با بیان صرف و امید به این

  .هاي بکار گرفته شده استترین بخش درخواست بورس، بخش مربوط به روشمهم
در . اي کامل بیان کنیدرار است مورد استفاده قرار گیرند به شیوههاي متفاوت را که قروش. ها باید کامالً روشن باشنداین روش
چه یکی از چنان. شونداکنون در آزمایشگاه شما یا همکارانتان به کار برده میهاي فعلی، همها ذکر کنید که روشهریک از بخش

هاي مختلف به پروتکل. این زمینه ضروري استهمکاران شما بخش مهمی از روش مورد استفاده را ارائه کند، ارسال یک تأییدنامه در 
یک جدول زمانی . کننده باید قادر به درك چگونگی هدایت پروژه باشدبررسی. شونداي منظم با اهداف اختصاصی هماهنگ میشیوه

  .در شکل گرافیکی آن باید ارائه شود
هاي تحقیق و روش. بر تجارب محقق ارائه شوددانش تحقیق کامل نیست بنابراین باید میزان اصطکاك براي مطالعات مبتنی 

ها، در بخش مربوط به  چالش. ها نیز باید مورد اشاره قرار گیرندها و ابزارهاي مناسب جهت حل آنها غیرکاملند، بنابراین چالشمدل
از دیدن نارسایی و نقص  کنندهبررسی. بیان کارهایی که در صورت قابل آزمایش نبودن فرضیه باید انجام شوند، حائز اهمیت است

درخواست بورس ناشی از این امر که اگر فرضیه عمده اولیه نادرست بوده و سپس مطالعه به پایان برسد، احساس ناخوشایندي خواهد 
  .داشت

است بینانه بوده و ممکن افزودن به حقوق کلیه اعضاي بخش غیرواقع. بینانه بوده و افزون از حد الزم نباشدبودجه باید واقع
روشن کنید چرا براي انجام پروژه . هاي درخواستی براي تأمین بودجه بسیار مهم استتعداد سال. کننده را برانگیزدناخشنودي بررسی

آزمایش مورد  500بینانه بودجه پروژه غیرواقع. شودبه این زمان نیاز دارید؟ اغلب، اما نه همواره بودجه بسیاري از مطالعات تأمین می
  .گیردگروه مختلف تحقیقاتی به طور ساالنه مورد تصویب قرار نمیمطالعه 

یک دالیل معمول فقدان تمرکز در این . وجود دارد NIHهاي بورس از سوي دالیل متعددي براي عدم تصویب درخواست
رتباط بالینی یکی دیگر از فقدان ا. اي باشدزمینه دیگر این است که کار تحقیقاتی برخالف اخذ فرضیه مشاهده. باشدها میدرخواست

ویژه در مورد محققین نوپا یا کنندگان بهدرك عدم توانایی در انجام مطالعه از سوي بررسی. موضوعاتی است که اخیراً بروز کرده است
اي از هاي مقدماتی و تعداد فزایندهفقدان داده. کندکنند نیز معموالً بروز میاي جدید تحقیق میمحققین ارشدي که در عرصه

دو مشکل عمده دیگر؛ یکی افزودن امید به خشنود کردن بررسی . رسند نیز از مشکالت رایج هستندنظر میمطالعات که غیرمرتبط به
شناسی مولکولی باشد، اما احساس اي اندك در عرصه زیستبه عنوان مثال ممکن است محققی داراي تجربه. کننده به آزمایش است

محقق بهتر است از . شناسی مولکولی نیز باشدبراي به تصویب رسیدن باید شامل بخشی مربوط به زیستکند یک درخواست بورس 
مشکل رایج . دانش صریح و قابل درك به جاي افزودن غوغا و هیاهو به امید نشان دادن کامل بودن و جامعیت طرح، استفاده کند

اگر مطالعات چندگانه مورد نیاز باشند، الزم . نظور کامل جلوه کردن استدیگر انجام هر کار ممکن بر روي حیوانات آزمایشگاهی به م
خود را به جاي فرد بررسی کننده قرار داده و درخواست بورس را به بهترین شکل : ترین نکتهمهم. است یک توالی منطقی برقرار شود

  .شوندهاي مهیب و بزرگ مشمول تأمین مالی نمیدرخواست. بنویسید
  
  
  



82  1397، سال 2، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  

  !کند تا بررسی کننده از تقاضاي بورس شما خوشش بیایده کمک میچه کآن
  

 .قوانین را رعایت کنید
 .ضمائم را به حداقل برسانید
 .تقاضا را دقیق ارائه کنید

 .اشتباهات را به حداقل برسانید
 .نویسی کنیدساده
 .کننده را تحت تأثیر قرار دهیدبررسی
  .نده قبلی را ارائه کنیدکنچه تقاضاي مجدد است نظرات بررسیچنان

  
  

  ارائه مجدد درخواست بورس
احتمال بسیار وجود دارد که اولین درخواست شما تصویب نشود و برگه صورتی دربرگیرنده خالصه انتقادات براي شما ارسال 

بهتر باشد، شانس شما  هرقدر امتیاز اولویت. نباید از ارسال مجدد طرح اولیه تحقیقاتی و درخواست بورس خود نا امید شوید. شود
اگر انتقادات به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند حتی امتیازهاي ضعیف اولویت به تأمین نهایی . شودبراي ارائه مجدد بیشتر می

ادات صریح در اکثر موارد انتق. چه انتقادات بیانگر شروع مجدد باشد، باید مجدداً کار نوشتن را آغاز کنیدچنان. شوندبودجه منجر می
هاي گیري از حمایتدر صورتی که اطالعات مقدماتی بیشتري مورد نیاز باشند، روشن است که این اطالعات باید با بهره. و قابل درکند

کنندگان خشمگین شدن نسبت به بررسی. در بیشتر موارد درخواست بورس نیاز به اعمال تمرکز بیشتر دارد. اداري بدست آیند
در صورتی که موافق باشند انتقادات موجب . گونه مسئله شخصی وجود ندارددر بازنگري درخواست بورس هیچ. کندکمکی به شما نمی

اي از انتقادات پاره. ها پیروي کنیدها را به شکلی هدفمند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از آنشوند، آنارتقاء درخواست شما می
اي از موضوعات مطرح شده با طرح اولیه تحقیقاتی است که این مطلب را عنوان کنید که چرا پاره از این رو بسیار منطقی. نامناسبند

گونه و علمی یعنی با همان اي خصمانه انجام شود بلکه باید به شکلی اعتراضشما در ارتباط نیستند؟ نیازي نیست این کار به شیوه
چه انتقادات به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در چنان. ذیردرویکردي که نسبت به درخواست بورس خود دارید، صورت پ

در صورتی که انتقادات حاکی از افزودن . طور نظري امتیاز اولیه باید ارتقاء یابدها پیروي شود، بهارائه مجدد درخواست بورس از آن
 .یابدیاطالعات اولیه باشد، این امتیاز بدون دستیابی به این اطالعات ارتقاء نم

  آمیزتجدید رقابت
آمیز مواجه اید که بودجه اولیه بورس شما تأمین شده باشد، نهایتاً با مفهوم تجدید رقابتشانس بودهاگر به اندازه کافی خوش

وري بسیار حائز اهمیت است که بهره. هاي بعدي مجدداً درخواست کنیدبراي ادامه تحقیق باید براي تأمین بودجه بورس. خواهید شد
. در صورتی که توضیح داده نشوند اهداف مختلفی باید فراچنگ آیند. هاي تحقیقاتی خود را در جریان اولین بورس نشان دهیدفعالیت

اگر هیچ یک از خطوط تکمیل نشود، . بسیار مناسب است در صورتی که یکی از خطوط تحقیق بارور نباشد خط دیگري شروع شود
به همین ترتیب اگر در زمینه مورد عالقه خود تحقیق کرده و به . وم بودجه بورس شما تأمین شودرسد تداغیرمحتمل به نظر می

نظر هنگامی که به. اهداف خود رسیده باشید و امکان دستیابی به اهدافی جدید وجود نداشته باشد، باید خط جدید تحقیق آغاز گردد
اید، تأمین بودجه هایی که قبال دریافت داشتهجه به آوازه شما و بورسها دور شده است، بدون توبرسد محققی از نظریات و ایده

کنید، حائز اهمیت است درخواست بورس را بر روي کاري که اي خاص کار میدهی بالینی در عرصهاگر نهایتاً براي بهره. شودمتوقف می
  .الزم است براي تکمیل پروژه انجام شود، متمرکز کنید
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. کنداید هیچ کمکی به شما نمیهاي متفاوت و چندگانه مطالعاتی براي اثبات آنچه تاکنون یافتهکرار زمینهدرخواست بورس براي ت
. اي براي دستیابی به وسیله کمکی یا تکنیکی براي کاربرد بالینی باید پاسخ داده شوندمحقق باید بیان کند چه سؤاالت باقی مانده

تکرار موضوعات کهنه تنها . ز باشد از احتمال باالیی براي تأمین بودجه برخوردار استها متمرکدرخواستی که بر روي این زمینه
  .شودموجب عصبانیت بررسی کننده می

  گیرينتیجه
به هر حال تنها راه یافتن توانایی کسب بودجه تحقیق، عبور از . ساز استارائه درخواست بورس، یک تجربه دردناك و شخصیت

مانند، ابتدا به این دلیل که جراحان غالباً در اجراي این مأموریت خود ناکام می. ده بودجه تحقیقاتی استمؤسسات خارجی تأمین کنن
  هاي بورس معموالً در تالش اولیه رد درخواست. کنندهاي بورس زیادي ارائه نمیآنان به اندازه دانشمندان علوم پایه درخواست

ودجه تحقیقاتی امري محال است، در صورتی که شما فردي داراي استقامت و پشتکار شوند، اما این بدان معنا نیست که کسب بمی
هر محقق موفقی . شوداگر ایده خوبی داشته باشید و به خوبی بر روي آن کار کرده باشید، سرانجام بودجه بورس شما تأمین می. باشید
درخواست نگارش این بخش را  )Wechsler(امی که دکتر وکسلر هنگ. هاي رد شده بپوشانداش را با درخواستتواند دیوارهاي خانهمی

اید که بارها درخواست بورس خود کنم شما در این زمینه خبره باشید، زیرا این فرصت را داشتهتصور می« . کرد، بیان داشتاز من می
ام که پشتکار و پافشاري به شما امکان وختهحق با او بود و من از تجارب خود آم» را به عنوان نتیجه بازنگري بخش مطالعه مرور کنید

  .دهد که سرانجام به تأمین بودجه مورد نیاز خود دست یابیدمی

  1تفسیر 
در مورد مطالبی که کمیته بازنگري در یک طرح تحقیقاتی درخواست بورس در پی آن است، به  )Kron(هاي دکتر کرون توصیه

اند، اند و یا طرح تحقیقاتی درخواست بورس را به کرات ارائه کردهکار گرفته شدهشکلی مثبت با تجارب کسانی که در این عرصه ب
  .شودانداز میطنین

در شروع براي محقق نوپا مهم است که به این امر که آماده کردن یک درخواست بورس به کاري تمام وقت به مدت سه تا شش 
در . و کنار گذاشتن سایر وظایف براي تکمیل این اهداف نیاز داشته باشید اي کوتاهممکن است به وقفه. هفته نیاز دارد، تحقق ببخشد

بخشی از این خط . چه که بتواند این حجم کار فشرده را در برگیرد، نیاز داشته باشیدمقابل ممکن است به زمانی طوالنی براي ارائه آن
چنین مشکالت منطقی گردآوري اجزاء ساله، هم 4ا ت 3هاي بیان و تشریح برنامه منسجم یک تحقیق طوالنی زمانی به دشواري

افزودن بر این باید زمان امکان بدهد که کار شکل گرفته و . گیرند، مرتبط استچندگانه که در درون طرح اولیه تحقیقاتی قرار می
به . رب مورد نیاز استویژه به این دلیل که زمانی نیز براي بازنگري درونی طرح و درخواس توسط سایر محققین مجخلق شود؛ به

رسد، سازي درخواست بورس براي رسین به موعد مقرر که به زودي فرا میشود که در آمادهعنوان آخرین مورد احتیاطی توصیه می
به جاي شتاب ورزیدن، راه حل عاقالنه این است که اولین موعد مقرر را از دست داده و بدین وسیله زمان کافی . شتاب بخرج ندهید

سازي درخواستی جامع را ایجاد کنید و همه این عوامل موجب افزایش احتمال گیري درخواست، بازنگري داخلی و آمادهشکل براي
  .شوندتأمین بودجه در دور بعدي می

بینانه این امر الزامی است که بودجه واقع. سازي درخواست بورس درخور بحث بیشتري استهاي ویژه متعددي براي آمادهتکنیک
ترین واحد مخرج مشترك تقسیم شوند، بنابراین ها به کوچکوده و کامالً توجیه شود، توجیه بودجه بدین معنا است که هزینهب

  .دالري به مؤسسه پیشنهاد شده است 000/10، تأمین بودجه !تواند درك کند که چرا براي یک موش سادهکننده دقیقاً میبررسی
(Nude mouse at $ 20 Per animal x $ 2 Per dliem x 6 month of housing x X number of animal = $ 10,000) 

ها و چنین اسامی، آدرسگذاري واحدها، همبراي تسهیل تکمیل توجیه بودجه از کامپیوتر جهت حفظ اطالعات درست قیمت
وقت محقق اصلی توسط دستیار آزمایشگاه جویی در تواند با صرفهبه این ترتیب توجیه بودجه می. شودها استفاده میشماره تلفن
  .شودگردآوري می

  کنندگان بررسی. هدف ویژه محدود شود 5یا  4نهایت موجز بوده و به بخش اهداف ویژه طرح تحقیقاتی اولیه باید بی
افزون بر . میسر نیست بینانهدانند دستیابی به بیش از این تعداد از اهداف ویژه در یک چهارچوب زمانی واقعهاي بورس میدرخواست
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عالوه بر فقدان تمرکز سایر . سازدشناختی مستقر میاین دستیابی به اهداف ساز و کاري بنیادي را به عنوان زیر بناي روند زیست
بخش . دالیل عمده، نقص در بودجه بدین معنا است که اهداف ویژه از لحاظ پدیده شناختی برتر از ساز و کار هدایت شده هستند

این بازنگري کامالً متمرکز در جستجوي نشان دادن درك دانش . باید دربرگیرنده بازنگري متون مطالعه شده مربوطه باشد اصلی
دهد که چرا پرکردن این بخش ویژه مستقیماً نشان می. هاي موجود در بنیاد این دانش استچنین وقفهمرتبط با موضوع تحقیق هم

هاي اولیه فرصتی جهت بخش داده. شوندن اهداف ویژه در ادراك ما چگونه با این وقفه رویارو میها حائز اهمیت است و بنابرایوقفه
معموالً گنجاندن تصاویر و نمودارها در متن مربوط به نتایج اولیه با استفاده از اسکنرها و . کندهاي مرتبط فراهم مینشان دادن روش

. هاي جذاب و حاوي اطالعات در طرح گنجانده شوندرد که نتایج اولیه به شیوهاین امکان وجود دا. کامپیوترهاي دستی مفید است
این بخش فرصتی جهت نشان دادن نحوه . ترین اجزاء واحد درخواست بورس استانگیز مهمبخش طراحی تجربی به شکلی بحث

در طرح اضطراري باید در خصوص اثبات . دکنطور عام فرصتی براي نظارت کلی بر طرح تحقیق فراهم میدستیابی به اهداف ویژه و به
هاي جایگزین باید با توصیف مختصر و مفید روش. عدم صحت فرضیه و فقدان توانایی در دستیابی به هدف ویژه به خوبی بیان شود

ي باید به هر روش پیشنهاد. انگیز باشدویژه اگر انتخاب اول بحثارزش نسبی یک روش در مقایسه با روش دیگر پیشنهاد شود، به
شناسی باید مورد حمایت نتایج ارائه شده در بخش متن بازنگري شده مناسبی ارجاع داده شود، افزون بر این نظارت رایج بر روش

شواهد قاطعی دال بر نظارت . بخش طراحی تجربی به خوبی سازماندهی شده و زمان آن مشخص شده باشد. اطالعات اولیه قرار گیرد
  .آیدکند و بنابراین، احتمال اخذ اطالعات قابل تکرار از اجراي این طرح پدیدار میی را ارائه میکامل بر سیستم تجرب

به عنوان  )IRIB(یا هیئت بازنگري اداري  )IACUC(حصول اطمینان از بازنگري طرح تحقیقاتی توسط انجمن حمایت از حیوانات 
شود، باید احتیاط الزم در مورد وجود مدارك ح مربوط به انسان میاگر طر. شناختی مطالعه حائز اهمیت استسیستم مناسب زیست

  .کافی مربوط به جزئیات و مسائل مربوطه در طرح تحقیقاتی به عمل آید
 IRIBیا  IACUCتواند در جریان بازنگري توسط یک طرح تحقیقاتی اولیه می. این فرآیندهاي درونی همگی به زمان نیاز دارند

روز نیست و محقق باید در انتظار نظارت بر  90تا  60ها بیش از ارائه شود، زمان الزم براي تکمیل این بازنگري دهندهبه مؤسسه بورس
هنگامی که . باشندرا کرده است، مهم می) جایزه اول( R29هاي ها نیز براي محققی که درخواست بورسسایر بررسی. این جریان باشد

گیرد، این بازنگري از دیدگاه محققین ارشد توسط بخش مطالعه مورد بازنگري قرار می R29اي هطرح اولیه تحقیقاتی مربوط به بورس
هاي با یکدیگر جمع شوند، امتیاز مربوط به طرح R29و  R01هاي شود در حالی که امتیاز اولیه بورسنیز می R01شامل بورس 

تأمین نشود، شانس بیشتري براي  R01آن به عنوان بورس  در نتیجه طرح تحقیقاتی که بودجه. بیشتر خواهد بود R29تحقیقاتی 
در نظر  R01در مقابل  R29گیري در مورد ارائه درخواست بورس واقعیت باید در حین تصمیم. دارد R29تأمین بودجه به عنوان بورس 

این . شودصصین بازنگري میبه جاي کمیته دائمی بازنگري توسط کمیته متخ K08درخواست محققین بالینی براي بورس . گرفته شود
  .اندساز و کار مطلوب تأمین بودجه براي محققینی است که تا کنون قادر به برقراري برنامه مستقل تحقیقاتی نشده

در نهایت دریافت برگه صورتی مربوط به بازنگري به ویژه زمانی که طرح تحقیقاتی امتیاز اولیه نامطلوبی دریافت کرده باشد، 
اي هدفمند و نکته به نکته مورد هاي اولیه در صورتی که انتقادات با دقت و به شیوهه هرحال بودجه بسیاري از طرحب. هولناك است

هاي جراحان در دستیابی به بودجه تحقیقاتی متعدد را ندارند، بلکه به این دلیل که طرح. شودبررسی قرار گیرند، نهایتاً تأمین می
داشتن پشتکار و اراده در یاري طلبیدن از محققین مجرب غالباً . کننداند، مجدد ارائه نمیارائه شدهتحقیقاتی را که در اولین نوبت 

آور است، با این وجود فرصت تحقیق از هرچند این فرآیند اضطراب. سازدیک طرح تحقیقاتی را قادر به دستیابی به تأمین بودجه می
  .اي جانانه را دارا استآمیز بودجه آن، ارزش مبارزهطریق تأمین موفقیت

  2 تفسیر
درخواست کننده مطالب مورد نظر بررسی . کننده آن در یک سطح قرار دارنددر شرایط مطلوب، درخواست کننده بورس و بررسی

کند که یکی از وظایف دکتر کرون این مطلب را روشن می. آمیز استکند و نتیجه یک درخواست بورس موفقیتکننده را فراهم می
کننده هنگام ارائه مطالب به سایر اعضاي کمیته سپس بررسی. کنندگان بورس، جذب بررسی کننده به سوي خویش استخواستدر

اگر قرار است درخواست بورس در رقابت براي دستیابی به بودجه . شودکننده بورس میبازنگري، تبدیل به یک حامی براي درخواست
یک یا دو کلمه . کننده اول باشدقرار گیرد، باید ابتدا کیفیت آن مورد عالقه بررسی مورد حمایت سایر اعضاي گروه بازنگري
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کننده باید آماده دفاع از درخواست کند، بررسیتحقیرآمیز و غیردوستانه براي سقوط طرح تحقیقاتی و درخواست بورس کفایت می
بحث در مورد . اي کم اطالع باشدکنندهت بورس توسط بررسیزده از درخواسبورس در برابر انتقادات غیرمجاز مبتنی بر تجسم شتاب

پیشی جستن شکل و قالب بر محتوا مناسب ندارد اما ضروري است که بدانیم، محتوا و قالب هر دو اجزاي حیاتی تشکیل دهنده 
یچیده را پدید آورده و این شکل و قالب است که امکان دسترسی به محتوا و امکان معرفی تدریجی افکار پ. درخواست بورس هستند

کننده، من به شدت به عنوان یک بررسی. کننده رسیده است اي بررسی که درخواستکننده به همان نتیجهکند که بررسیکمک می
تواند مؤثر و شود تا چه حد میگونه بیان میتحت تأثیر این پدیده قرار گرفتم که هنگامی که یک درخواست بورس به شکلی داستان

به عنوان یک دست نوشته مصور، متن و تصاویر باید به نحوي با هم درآمیزند که درك و تفسیر گزارش را تسهیل . عدکننده باشدمتقا
  .کنند

. بین باشیدگوید در انتظارات خود را از بودجه واقعکننده درخواست میبررسی» بودجه را توجیه کنید«گوید کننده میدرخواست
گوید کننده بورس میدرخواست. بینانه به شکلی متناسب توجیه شده باشداي واقعپیوندد که بودجهه وقوع میتعادل و توازن زمانی ب

اي گوید با ایجاد اهداف ویژهکننده میبررسی. کننده کار انجام یافته استبا ایجاد اهداف ویژه، هدایت فرضیه و متقاعد ساختن بررسی
  .ند و بتوانند در مدت زمان اختصاص یافته براي هدایت پروژه به پایان برسند، ارائه کنیدطلبانه نباشرا که زیاده از حد جاه


