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  حمایت درون بخشی
ادي که تحقیقاتی را جراحی به طور سنتی از طریق انتقال درآمد بالینی به ویژه از منابع پر درآمد به افربودجه تحقیقات در بخش 

در جو حاکم . هاي تمام وقت نیستاین سیستم حتی در بهترین حالت هم قادر به تأمین بودجه برنامه. شددادند، تأمین میانجام می
سال در جهت پیشبرد برنامه تحقیقاتی در اختیار  3هاي جراحی تنها مبلغ اولیه و ناچیزي از حمایت مالی را به مدت اقتصادي، بخش

گاهی باید حمایت مالی خود را از برخی از منابعی که ذیالً تشریح ـگذشته از این هر آزمایش .دهندراحان عضو هیئت علمی قرار میج
  .شد، کسب کند

  ر دها معتقد به حیاتی بودن انجام تحقیقات ها مایل به حمایت از تحقیقات هستند و نه کلیه رؤساي این بخشنه همه بخش
تواند تنها شامل تعهد شخص تحقیقات باید تعهدي در سراسر بخش جراحی باشد و نمیترتیب تعهد به انجام  به هر. هایشانبرنامه

ها از طریق درآمدهاي بالینی مورد حتی اگر آزمایشگاه. بیشتر اعضاي بخش باید معتقد به ارزشمند بودن تحقیق باشند. رئیس شود
  بالغی از سوي پدید آورندگان دالرهاي بالینی به افرادي که اوقاتی را در تحقیق سپري حمایت قرار نگیرند، با این وجود، انتقال م

  .گیردناپذیر صورت میکنند، به شکلی اجتنابمی

  :چکیده
تهیه بودجه در آمریکاي شمالی عموماً به پزشکان . هاي خود را داردنقاط مختلف جهان، ویژگی درتهیه بودجه براي تحقیق 

مواردي وجود دارد که . پذیر استی که ارتباط با مراکز اروپایی نیز وجود دارد، امکاناقعمودر گیرد، ولی می د تعلقشهرون
وارد در مورد ـاین م. اند، بودجه تحقیقاتی تهیه کنندهمکاران پس از ارتباط با یک مرکز اروپایی مشترك یا آمریکاي شمالی توانسته

  .ر مطرح و امکان دریافت از منابع دولتی کمتر استها، بیشتتهیه بودجه از شرکت
هاي تحقیقاتی در آمریکاي شمالی هستند، مطالب ذیل براي همکارانی که جهت تقویت رزومه خود به دنبال شرکت در طرح

  .نگارش شده است
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هاي آکادمیکی که مورد تأیید اعضاي بخش است ش یا در حمایت از فعالیتـغ ممکن است براي حمایت اصلی بخـاین مبل
معموالً به محققین . قدي جهت محققین صرف شودنهمخوانی با خط مشی بخش به صورت جوایز  یا در صورتگذاري شود، سرمایه

دهند، همانند شود، اما شناسایی ارزش کاري که آنها انجام میهیچگاه به اندازه درآمد یک متخصص بالینی فعال پاداش داده نمی
  .پاداش تدریس حیاتی است

اي ذخیره براي حمایت موقت از افرادي که کمک ها حمایت کنند، باید بودجهی از برنامهها نتوانند براي یک دوره طوالناگر بخش
متأسفانه از دست دادن بودجه، یک حقیقت در زندگی تحقیقاتی است که در . دهند، کنار بگذارندهزینه طرح خود را از دست می

تأیید . خود را متعهد به انجام تحقیقات بداند، الزامی است ها در صورتی که بخش،پل زدن بودجه. آینده بیش از این رایج خواهد شد
  .تواند بخشی مداوم از حمایت آزمایشگاه باشدزده شود و نمی» پل«کنم که این بودجه تنها باید می

  همکاري با دانشمندان علوم پایه
در صورتی که در تقسیم درآمد راحی توانند از طریق کار طبابت جآیند، معموالً میجراحانی که محققین متبحري به شمار می

بودجه آزمایشگاه نیز باید از . حاصل از کار طبابت با سایر متخصصین بالینی داراي درآمد باال مشارکت جویند، حامی خویش باشند
قین فوق گیري از همکاري محقهاي علمی بستگی به بهرهآمیز براي تأمین بودجه در محیطرقابت موفقیت. منابع خارجی تأمین شود

هاي جراحی مانند بخش ما چنین افرادي را که داراي بودجه بسیاري از بخش. دکتري و بکار گماردن آنان در بخش جراحی دارد
معموالً یک مشکل بالینی موجب پیدایش . همکاري با دانشمندان علوم پایه داراي منافع متقابل است. اندشخصی هستند، بکار گمارده

قادرند از توانند حس هدایت طرح را ارائه کرده، اهداف را تعریف کنند و و جراحان می تحقیقاتی شده است اندیشه اولیه یک طرح
مستعد و هاي آکادمیک قادرند که منبعی افزون بر این جراحان در بخش .عبور کنند Zبرسند، بدون این که از نقطه  Bبه نقطه  Aنقطه 

  علوم دانشمندان . کنند، ارائه نماینداحی که اوقات معینی را در آزمایشگاه سپري میاز نیروي انسانی، یعنی دستیاران جرمشتاق 
این دستیاران همچون زمانی که در خدمات  .کنیم، عالقمند به همکاري با دستیاران جراحی هستنداي که ما با آنها همکاري میپایه

افرادي باهوش، فعال، حالل مانند، معموالً تا دیر وقت می و آیندمیآنها زود به سر کار . ، به آزمایشگاه نزدیک هستندبالینی بودند
  .مشکالت، پایبند به مسائل اخالقی و ارزش کار هستند

  دستیاران جراحی در آزمایشگاهتأمین بودجه تحقیقاتی 
حقیقاتی کنند، انه تعداد زیادي بورس تحصیلی براي دستیاران جراحی که مایل باشند دو سال در آزمایشگاه کار تـخوشبخت

ها، سرطان، در آسیب NIHکمک هزینه تحصیلی دورة آموزشی مؤسسه ملی بهداشت : هاي تحصیلی شاملاین بورس. وجود دارد
زون بر این، دست کم ـاف. شودمی (NRSA)وارشی و کاربرد بورس تحصیلی تحقیقات ملی ـهاي گت ویژه، بیماري قلبی، بیماريـمراقب

 گاه یا بخشی از آنـکنند که شامل یک دوره کار در آزمایشذاري میـگهایی را براي دستیاران سرمایهؤسسه جراحی بورسـم 36
هاي تحصیلی در شماره فوریه فهرست بورس. شودرا شامل نمی Shrinersریکاي شمالی ـهاي محلی مانند آماین ارقام بورس. شودمی

تعداد . شودر میـوزش و تحقیق جراحی در کالج منتشـی از خدمات کمیته آموان یکـن کالج آمریکایی جراحان به عنـهر سال بولت
ري را فراهم کنند، تا رشد دستیاران جراحی بدون وقفه ـهاي تحصیلی بیشتکنند تا بورسؤسسات نیز تالش میـرو به رشدي از م

  .ادامه یابد

  منابع تأمین بودجه
اي اساسی است، زیرا به واژه “گوناگونی ”د تأمین بودجه امر تحقیقات در مور. تنوع و گوناگونی یک واژه صحیح سیاسی است

در ادامه فهرستی از منابع گوناگون تأمین . دهدبخشد و آن را گسترش میتأمین بودجه تحقیقات تنوع میو تداوم روند وري بهره
  .ودجه از این منابع رعایت شوندآمیز بدر تأمین موفقیت کاتی است که بایدنشود که شامل بودجه تحقیقات ارائه می
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شود، با این وجود همواره به براي جراحان روز به روز دشوارتر می NIHهر چند تأمین بودجه از سوي مؤسسه ملی بهداشت 
تأمین بودجه از سوي مؤسسه ملی بهداشت مورد احترام همکاران بوده و از آن جا که . آیدعنوان استاندارد طالیی به حساب می

این حقیقت که این امر تحت کنترل مالی رئیس گیرد و به سبب العاده به دانشکده پزشکی تعلق مییر معتنابهی بودجه فوقمقاد
خود را با هم مقایسه کرده و  هاي تحت ریاسترؤسا، بخش. شودگیرد، مورد استقبال رئیس دانشکده نیز واقع میدانشگاه انجام می

 .دهنددر مورد تخصیص منابع را براساس تأمین بودجه از سوي مؤسسه ملی بهداشت انجام میگیري ایجاد فضاي مناسب و تصمیم
ها در دادن میزان باالي ها نیز ممکن است داراي ارزش مشابهی باشد، لیکن این سازمانبودجه اخذ شده از سایر سازماندرحالی که 

  .کنندبودجه مشارکت نمی
) متخصص بالینی محققین بورس( KO8و ) اولین بورس( F29قان تازه کار که شامل هاي مؤسسه ملی بهداشت براي محقبورس

ري ـفرآیند بازنگ. ن شناخته شده دارندـیعنی بورس ویژه محققی RO1تري نسبت به استاندارد وبـشود، درصد بودجه مطلمی
ه ویژه اگر با درخواست مجدد مواجه د، بگردمحققین جوان با سختگیري کمتري اعطاء ممکن است براي  R29هاي تحصیلی بورس
یفه اثبات ظو. کننداي حمایت میها از یک رابطۀ مشاورهقطعاً فرایند بازنگري متفاوتی دارند، زیرا این بررسی KO8هاي بورس. شود

مریکا کالج جراحان آجراحی  تحقیقات وزشی وـبا تالش کمیته آم. اق دریافت بورس بر دوش مشاوران است تا محققینـاستحق
  .براي کلیه جراحان در دسترس است KO8هاي بورس

  ازيبامکانات سر
گذاري در عرصه تحقیقاتی که توسط اعضاي جوان هاي مربوط به نظامیان منبعی عالی براي سرمایههاي گذشته بیمارستاندر سال

هاي وسط پزشکان و جراحان بیمارستانهاي اولیه تحقیق تها یعنی درخواستRRAG. آمدگرفت به حساب میهیئت علمی انجام می
سال، بودجه  2را براي مدت هزار دالر در سال  35توانست مبلغ جستند، میدفعات را در این تحقیقات شرکت می 8/5نظامی که حداقل 

طرح اولیه  امروزه. آمدشد، منبع بسیار با ارزشی به حساب میتأمین نماید و از آنجایی که این بودجه شامل حقوق جراحان نمی
RRAG  هاي نظامی دیگر تأمین شده بینی درآمده است، زیرا بودجه بیمارستانبودجه به صورتی غیرقابل پیشبه عنوان منبع تأمین
  .اي که سابقاً قابل اعتماد بود به صورت منبعی از دلسردي براي اعضاي جوان هیئت علمی درآمده استجاده. نیست

هاي بازنگري شده را تأمین از درخواستذشته بیش از نیمی ـاستحقاق دریافت بورس که در گ ريـبه طرز مشابهی، روند بازنگ
روند بازنگري هم به . کندها را به طور مشابه با مؤسسه ملی بهداشت، تأمین بودجه میاکنون درصد مشابهی از درخواستکرد، می

توان طی کرد، لیکن باید به خاطر داشت که اطمینان به دریافت بورس هر چند این جاده را می. شودانجام میسختگیري  اهمان اندازه ب
هاي نظامی ممکن است به تأمین بودجه براي تحقیقات مسیر تحقیقاتی در بیمارستان. از این راه به مراتب کمتر از گذشته است

  .ود، بینجامدشهاي جراحی، انجام میارزشمندي که توسط دانشمندان علوم پایه به ویژه دانشمندان بخش

  هاي ملیهاي عمرانی سازمانبورس
. ها هستندهاي عمرانی ویژه اعضاي جوان هیئت علمی دانشکدهجراحان آمریکا هر دو داراي بورس کالج جراحان آمریکا و انجمن

هاي نسبتاً ها دورهورساین ب. اندها به شدت رقابتی و بسیار معتبرند و به قصد حمایت از محققین جوان جراحی طراحی شدهاین بورس
انجمن جراحی قفسه سینه . دهنددر اختیار قرار میتأمین بودجه را همراه با بخشی از حقوق به عنوان حمایت ) سال 5تا (طوالنی 

است، را که بر پایه رقابت استوار از تحقیقات  ايساله 2تا  1آمریکا، بنیاد جراحی قفسه سینه و سایر بنیادهاي جراحی، حمایت مالی 
  .کنندارائه می

انجمن دیابت آمریکا، بنیاد غیرجراحی همچون جامعه سرطان آمریکا، انجمن قلب آمریکا، بنیاد کلیه، هاي ملی سایر سازمان
ها درخواست این برنامهتوانند براي اجراي هاي تحقیقاتی هستند که جراحان هم میو غیره همگی داراي برنامهدیستروفی عضالنی 

مورد جامعه سرطان آمریکا هر چند تأمین بودجه با هماهنگی مؤسسه ملی سرطان وابسته به مؤسسه ملی بهداشت صورت  در. ندهبد
کنندگان ممکن است، در مورد برخی از بازنگري. این دو مرکز متفاوتندهاي بورس کنندگان درخواستگیرد، با وجود این بررسیمی
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از این رو ارائه دو درخواست تقریباً به هر دو سازمان، شانس . ایرین داشته باشندیک درخواست بورس نظر متفاوتی نسبت به س
  .ها مورد قبول خواهد شددهد، زیرا تنها یکی از درخواستپذیرش درخواست بورس را افزایش می

ها مانند سازمانهاي ملی درخواستی ارائه کند، بسیاري از این هاي بزرگ به سازماندرحالی که فردي ممکن است براي بورس
تر به هاي کوچکاي دارند؛ به این ترتیب که دستیابی به بورسبنیاد کلیه، جامعه سرطان آمریکا و انجمن قلب آمریکا بودجه منطقه

هاي جدید تحقیقاتی ها منابعی عالی براي تهیه هزینه پروژهاین بورس. تر استهزار دالر به مراتب ساده 20عنوان مثال تا سقف 
هاي ملی درخواست به اطالعات بکار گرفته شوند، بنابراین دالیل، فردي ممکن است از سازمانتوانند براي دستیابی د که میهستن

  .بورس کند

  ايبنیادهاي منطقه
از . یابداي و ایالتی دست اي از کتاب حاوي فهرست بنیادهاي منطقههر فرد عالقمند به تأمین بودجه تحقیقات باید به نسخه

هاي خوش اقبال داراي بنیادهاي وقفی محلی هستند که به برخی از دانشگاه. ده آنچه در دسترس است، متعجب خواهید شدـهمشا
هاي دیگري هستند که در چهارچوب ساز و کار درونی هستند که دانشگاه. باشندویژه عالقمند به تأمین بودجه تحقیقات جدید می

ها ممکن برخی دیگر از دانشکده. کننداي رقابتی بورس دریافت میاز طریق آن و به شیوهاي روشن دهـوان داراي آینـمحققین ج
 تحقیق کمیته. رسی داشته باشند که مایلند بودجه یک محقق جوان را تأمین کنندـدگان بشر دوست دستـاست به اهداء کنن

  توانند در نزدیک شده به این افراد می ،اندا کشیدهت بر قراري چنین ساز و کارهایی رـها که زحمگاهـدانشکده پزشکی این دانش
  .یاري دهنده باشند

  تأمین بودجه توسط بخش صنعت
ایع منبع سنتی و زیرا صن. زودتر اشاره نشد، متعجب شودخواننده ممکن است از این که چرا به تأمین بودجه توسط بخش صنعتی 

اما تخصیص بودجه توسط بخش  .شوندشده و کماکان محسوب میهاي جراحی محسوب میمهم تأمین بودجه براي بسیاري از بخش
از تحقیقات در یک بخش صنعت کمتر مایل به دادن امکانات براي انجام طیف وسیعی . صنعت امروزه دشوارتر و هدفمندتر شده است

، کننداي تصور میبودجه صنایع آنگونه که عده. قیق در مورد موضوعی ویژه که مورد عالقه آن بخش استعرصه است تا انجام تح
با وجود این . هاي مؤسسه ملی بهداشت دریافت کندبورسبه مراتب بهتر است یک محقق بورسی مانند . الحصول نیستپولی سهل

توانید بدون محدودیت به نی که این بورس را دریافت کردید، میدستیابی به بورس مؤسسه ملی بهداشت دشوارتر است، اما زما
این امر در مورد تحقیق . تحقیق بپردازید و البته این امر بستگی به این دارد که بتوانید به نتایج کافی براي تجدید بورس دست یابید

همراه » آورعوامل عذاب «هاي بیشتر شواريصنایع در مقایسه با مؤسسه ملی بهداشت با دتحقیق براي . کندبراي صنایع صدق نمی
را تأمین اي خاص از تحقیق با بورس براي زمینهاي دراز مدت با بخش صنعت برقرار کنید، قراردادي با محدودیت کمتر اگر رابطه. است

  .شوداي دشوار شده و میخواهید کرد، اما دستیابی به یک چنین بورسی به شکل فزاینده

  رمایهبه خطر انداختن س
کاالیی باب ن است به تولید ـهاي تحقیقاتی که از نظر بالینی مرتبطند و ممکمایلند در عرصهکنند، سرمایه دارانی که خطر می

ت معنوي دانشگاه از آن ـاي قابل عرضه در بازار دارید، از طریق سازمان مالکینظریهاگر . ذاري کنندـگر شوند، سرمایهـبازار منج
هایی که سرمایه خود را شرکت. ق گیردـان تعلـت حق و امتیاز انحصاري ثبت آن به شما و دانشگاهیـیرا ممکن است کنید، زـمحافظ

گذاري با ارزش از سرمایهولی ـاگر محص. ترندت به مراتب مشتاقـها در مقایسه با بخش صنعفرصتاندازند، براي ربودن به خطر می
ؤسسه و بخش فراچنگ آمده ـایت دراز مدتی براي آزمایشگاه مـره شده، حمـی مذاکرکی حاصل شود که در مورد آن به خوبـمشت
  .است
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  وزارت دفاع
هاي متمادي با موفقیت از آن استفاده سالوزارت دفاع منبعی است که کمتر شناخته شده است و برخی از محققین جراحی 

د که مورد عالقه ارتش باشد از جمله آسیب و سوخت و ساز که شوهایی تأمین میهاي وزارت دفاع در زمینهبودجه بورس. اندکرده
هاي مؤسسه با روند درخواست بورس هاي ارتشروند درخواست بورس. هاي ویژه استها، ضایعات و مراقبتخود دربرگیرنده سوختگی

یک طرح تحقیقاتی اولیه تمام  اي حاوي مقاصد و اهداف تحقیق و در صورت احراز موفقیتملی بهداشت متفاوت است و نیاز به نامه
  .ها هم شدیداً رقابتی هستند، اما ارزش بررسی را دارنداین بورس. عیار دارد

  مناطق غیرمعمول فدرال
ابع تأمین بودجه ـب شناسایی سایر منـن است موجـهاي وابسته به آن ممکانـت و سازمـی بهداشـایی مؤسسه ملـشناس

آوري پیشرفته نـؤسسه فـاند، مانند مه شدهـداشت که کمتر شناختـی بهـؤسسه ملمؤسسات وابسته به م. تحقیقاتی شود
(Institue for Advanced Technlolgy) کنند، واگذار می هاي تحقیقاتی دارند که در بسیاري از موارد با درخواست و خواهشبودجه

هاي مؤسسه ملی بهداشت که کمتر شناخته برخی از برنامه بررسی کامل و جامع در مورد. دنداننمیها زیرا مردم چیزي از این بورس
  .تواند مثمر ثمر باشداند، میشده

  )ناتو(سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 
هاي تحقیقاتی که در هاي ناتو براي بورسیهممکن است بتوانید با همکارانی در اروپاي غربی همکاري کرده و از طریق بورس

هاي دیگري از این سو تا آن سوي بورس. این روش هم ارزش بررسی را دارد. یابیداي دست ، به بودجهکنندآزمایشگاه شما کار می
هاي اروپایی ها مختص بورسیهوجود برخی از این بورس. (Max Planck)مانند بورس مؤسسه ماکس پالنک  ؛اقیانوس اطلس وجود دارد

  .کنندهاي ایاالت متحده کار میاست که در آزمایشگاه

 بنیاد رابرت وود جانسون

هاي تحقیقاتی هاي وسیعی مانند بنیاد رابرت وود جانسون براي برنامهام که سازمانتلقی کردههمواره این مسئله را بدشانسی  
سایر بنیادها مانند مارکل . آیدبحساب میهاي جراحی با این وجود تجزیه و تحلیل نتایج در بخش. اندسنتی بودجه تأمین نکرده

(Markle)  که افراد بسیار مفیدي چون مارکل اسکوالري(Markle Scholoary) ها را هم تأمین بودجه سایر فعالیت ،اندرا پرورش داده
و اتحاد  (Whittaker)هایی چون بنیاد رابرت وود جانسون، بنیاد ویتاکر هاي سازمانبا این وجود توجه به برخی از برنامه .اندبرگزیده

  .کاري ارشمند است (Pew Charitable Trust)و پیوکاریتابل 

  هاي عملی براي دستیابی به بودجه تحقیقاتیتوصیه
مشاور . کنند شناسایی پیدا کنیدشما را، اتخاذ میـ نسبت به افرادي که تصمیمات مربوط به تأمین بودجه در عرصه تحقیقاتی 1

اید، ها را در مؤسسه یا سازمانی که درخواست خود را ارسال کردههکننده برنامها و هماهنگبازنگري علمی بخش بررسی درخواست
  .بشناسید

  .شناسایی سیستم مربوطه و نحوه کار آن کنیدبه ـ اقدام 2
هایتان را قبل از رسیدن به واشنگتن یا هر جایی که مالقات .وقت کافی به این کار اختصاص دهید ،ـ از سیستم بازدید کنید3

ها انتظار نداشته باشید که افرادي که در مؤسسه ملی بهداشت یا سایر سازمان. آنجا قرار دارد، تنظیم کنیدسازمان مورد نظر در 
بندي دقیق با وقت کافی را یک برنامه زمان. هستند وقتشان را به شما اختصاص دهند، تنها به دلیل اینکه شما در آنجا حضور دارید

  .مندیدخود را مهیا سازند، به آنها بگوئیدکه به چه چیزي عالقهپیشاپیش تنظیم کنید، تا افراد مورد نظر 
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برخی از . کنند، وجود داردهاي بارزي در بین افرادي که درخواست بورس شما را بازنگري میتفاوت. ـ سیستم یکپارچه نیست4
  .افراد ممکن است، بیشتر از بقیه همدردي و کمک کنند

بدون شک . واست بورس شما را بررسی کند یا مایلید که آن را بررسی کند، آشنا شویدـ با بخش مطالعه که احتمال دارد درخ5
. کننداینها احتماالً همان افرادي هستند که درخواست بورس شما را بازنگري می. نام برخی از افراد بخش مطالعه را خواهید دانست

در برابر تحقیق آنها  فکر خوبی نیست. جزئی به میان آوریدعاقالنه است که از تحقیق آنها درخواست بورس خودتان ذکري هر چند 
بایستید و تحقیقاتی که آنها  کنندگان درخواست بورس شما هستندقرار بگیرید یا رویاروي تحقیقات افرادي که احتماالً بازنگري

  .اند را به چالش بکشیدمنتشر کرده
  .ها را بخوانید و از آنها پیروي کنیدـ دستورالعمل6
در این زمینه . هنگامی که انتقاد بخش مطالعه را دریافت کردید، زیر نقدها خط بکشید و فهرستی از موارد آن تهیه کنیدـ 7

به انتقادات توجه کرده و منصفانه به آنها پاسخ دهید و این کار را . مناسب است که از مشاور بازنگري علمی بخش مطالعه کمک بگیرید
  .ز نسبت به تحقیق خود آمادگی ذهنی دارید، انجام دهیدهر چه زودتر تا وقتی که هنو

اگر درخواست بورس شما رد شد، طی دوره بعد درخواست مجددي . درخواست اولیه را به عنوان کوشش خود در نظر بگیریدـ 8
بازنگري شده بود، مورد  اگر درخواست خود را بخش مطالعه بازگردانید به این معناست که توسط همان افرادي که نوبت اول. ارائه کنید

در صورتی که منصفانه و صادقانه به انتقادات پاسخ داده باشید، احتمال دارد بودجه بورس سرانجام به شما تعلق . گیردبررسی قرار می
ه کننده تغییر خواهد کرد و آنگاه یک سلسلت بازنگريئترکیب اعضاي هیسال دیگر منتظر بمانید،  2اگر به عنوان مثال . گیرد

  .انتقادات جدید مطرح خواهند شد
  .گیرد، مگر آن که درخواست کنیدـ بورس به شما تعلق نمی9

د که فرد یدرخواست خود را در آن طوالنی ننویس. کار را براي او ساده کنید. کننده بگذاریدـ خودتان را جاي فرد بررسی10
  !تر شود، امتیاز کم خواهد بودکننده به نقطه جوش نزدیکبررسی هر قدر فرد. کننده ناچار شود بارها به آن مراجعه کندبازنگري
مطمئن شوید که درخواست شما تمیز و زیبا بوده و حروف چینی یکدستی . ـ یک کار دقیق بدون اشتباه چاپی انجام دهید11

  .بردچاپگر از سرانجام متن چاپ شده درخواست بورس رنج می. داشته باشد
متخصصین آن رشته هم ممکن است ناشناخته از کلمات اختصاري متعددي که حتی براي . آشفته نکنیدـ فرد بررسی کننده را 12

هاي یک کاري نکنید که با استفاده زیاد ترکیب حروف اول واژه. کلمه را به طور کامل بنویسید، نه اختصاري. باشد، استفاده نکنید
  .گروه اسمی، درخواست شما، مانند یک تمرین نظامی باشد

سازي یک درخواست بورس تواند در آمادهحتی اگر مشاورتان در زمینه تخصصی شما نباشد، می. ـ از یک مشاور کمک بگیرید13
  .مناسب به شما کمک کند

  گیرينتیجه
 .بورس از آن شما نخواهد شد، مگر آن که درخواست آن را بکنید - 
 .گیردغالباً با درخواست اول، بورس به کسی تعلق نمی - 
 ،اگر به پاسخگویی به انتقادات و ارسال مجدد درخواست بورس ادامه دهید. هزینه نیاز به تالشی مداوم دارد کسب کمک - 

 .ردـاحتمال دارد سرانجام بورس به شما تعلق گی
ري براي تأمین بودجه در دسترس ـهاي مؤسسه ملی بهداشت همچنان استاندارد طالیی هستند، اما منابع بسیار دیگبورس - 

 .ندقرار دار
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  تفسیر
رسیدن به این ثبات به سختی و . اي است که به طور مداوم از تحقیقات وي حمایت کندیافتن منبع ثابت بودجهرویاي هر محققی 

دید بدبینانه مبنی بر این که بودجه تحقیقاتی در دسترس جراحان نیست، . هاي کوچک بسیار میسر استتنها از طریق برداشتن گام
هاي اندکی براي این است که درخواست ،یابدهاي تحقیقاتی به ندرت به جراحان اختصاص میالیل این که بورسیکی از د. غلط است

  .شوندهاي جراحی ارائه میبورس
 هتوانند یاري دهنداي را که محققان جراحی بتوانند براي یافتن منابع مالی به آنها مراجعه کنند و میاین مقاله منابع چندگانه

در . هاي اهداء کننده بورس، این است که پولشان را هزینه کنندهدف تمام سازمانید که شبه خاطر داشته با. کندائه میباشند، ار
نظرات به ویژه اگر شما به نقطه . کنداي خوب را ایجاد میهاي این کتاب توان دستیابی به نتیجهطبق روش نتیجه تهیه یک درخواست

هاي تحقیقات در این مقاله به محدودیت (Fisher)دکتر فیشر . ها پاسخ داده و در این امر مصر باشیدافراد بازنگري کننده درخواست
سکوي  تواندکند، اما بخش صنعت نمیها است اشاره میصنعتی و این که سنجش صنعت به طور سنتی مایل به حمایت مالی از پروژه

  .پرش ثابتی را که محققین بر آن تکیه کنند، فراهم کند


