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  مقدمه
این . کنده براي دانشمندان ارشد را اشغال میدپیگیري در امر تأمین بودجه تحقیقات بالینی بیشترین میزان از زمان بالقوه پر باز

ورزد شناختی تأکید میاي که از هدف اولیه خوب بسیار دور شده و به شدت بر موقعیتی آسیباي حرفهد به مسابقهامر در نوع خو
  .تبدیل شده است

  .دالیل متعددي وجود دارد که چرا محققین امروزي باید بیاموزند که با مهارت تمام در یک مسابقه شرکت کنند
حمایت فوق اخالقی تحقیقات بالینی هنگامی که بودجه مورد نیاز براي درمان بیماران هاي بالینی مورد حمایت بودند و به بخش *

هاي وابسته به دانشگاه تمایز آشکاري در درمانگاه. شد، نداشتندگونه تحقیقات تأمین میاز سوي سیستم مراقبت بهداشتی در این
هاي رد این منبع تأمین بودجه به سبب وجود تجزیه و تحلیلدر اغلب موا. بین پول براي مراقبت و پول براي تحقیقات وجود نداشت

  .شدهاي مربوطه ناپدید میگیرانه هزینه و محدودیتسخت

  :چکیده
در کشورهایی مانند ایران مسیر اهداي . تأمین بودجه براي تحقیقات چالش اولیه، بزرگ و اغلب دست نیافتنی براي محقق است

در کشورهاي اروپایی مراکز متعددي تأمین کننده هستند، ولی . تحقیقات با دیدگاه عمومی اغلب باید همخوانی داشته باشدبودجه 
  برخی از این مؤسسات و اغلب دانشگاهی سهمیه خاصی براي کشورهاي . رقابت بسیار باالیی براي دستیابی به آنها وجود دارد

  .آفریقایی ـ آسیایی دارند
 .دهدهاي دریافت بودجه تحقیقاتی در کشورهاي اروپایی را ارائه میطالعات کلی در مورد چالشاین مقاله ا
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داد، نیاز العاده فعالی که به مبالغی بیش از آن چه که بودجه بالینی در اختیارشان قرار میسال پیش محققین فوق 30حدود  *
انجمن  ،در بریتانیا MRCدر ایاالت متحده، شوراي تحقیقات پزشکی  NIHلی بهداشت داشتند، براي تأمین بودجه به مؤسسه م

اکنون کسب بودجه از منابع بسیاري در نوع . آوردنددر فرانسه روي می CNRSو مرکز ملی تحقیقات علمی  DFGتحقیقات آلمان 
  .خود به مهارت ارزشمندي تبدیل شده است
کمتري دستاورد نهایی این پول در واقع از اهمیت . شودی که کسب کرده است، تعیین میارزش یک دانشمند به وسیله مقدار پول

دهنده نشان اما کاغذبازي باید انجام شود و ماشین انتشارات باید بزرگ شود تا به سیله تعداد مقاالت به مقامات بورس. برخوردار است
در مقابل سر جیمز بلک . گیردایشگاه بالینی مورد استفاده مؤثر قرار میدهد که پول اختصاص یافته به تحقیقات تا چه اندازه در آزم

   Lancetدر مجله  βهاي کنندهمقاله انتشار داد که یکی از آنها در مورد بلوك 18تنها  1989برنده جایزه نوبل در سال 
  .به چاپ رسید Natureدر مجله  H2هاي هیستامینآنتی

سلسله مراتب . هاي دانشگاهی داراي ارزش معادلی نیستقیقات بالینی در جریان فعالیتپول الزم براي تأمین بودجه تح *
در آلمان در رده اول، بودجه  DFGدر ایاالت متحده و  NIHخاصی در مورد منابع تأمین بودجه وجود دارد، بودجه تأمین شده توسط 

دانشمندي که . گیرنده صنایع دارویی در رده آخر جاي میآوري در رده دوم، بودجه وزارت بهداشت در رده سوم و بودجوزارت فن
  .اي از بودجه تحقیقاتی وي توسط صنایع تأمین شود، از احترام کمتري برخوردار استنسبت قابل مالحظه

هاي فاوتاما در این زمینه ت. ها دارندتري در برابر سیستم اهداء بورس نسبت به آمریکائیها به طور کلی، موضع انتقادياروپایی
این مقاله بر روي تأمین بودجه تحقیقاتی در آلمان، فرانسه و کشورهاي اتحادیه . قابل توجهی بین کشورهاي اروپایی وجود دارد

  .اروپایی متمرکز است

  چه کسی به تأمین بودجه براي تحقیقات بالینی نیازمند است؟
  :شودن بورس به کار گرفته میکنندگابراي تمایز انواع مختلف درخواست Dreyfusمقیاس مهارت 

نامه دوره دکتري در پزشکی  غالباً پس از تکمیل سایر مطالعات وارد افراد مبتدي پس از هدایت پروژه مربوط به پایان: ـ مبتدي1
أمین بکند، اما شانس ت DFGهاي بزرگ را از تواند بدون  داشتن درج دکتري درخواست بورسفرد مبتدي نمی. شوندعرصه رقابت می

ها به این بورس). یا صنایع دارویی Kempkesبه عنوان مثال بنیاد (بخشی از بودجه توسط برخی از بنیادهاي خصوصی را دارا است 
اي کمتر طور مشخص، به کارهاي چاپ شده قبلی بستگی نداشته و تنها به برنامه تحقیقاتی که به دقت طراحی شده نیاز دارد و بودجه

  .کندمریکایی را تأمین میهزار دالر آ 30از 

التحصیلی به طور مستقل آغاز کرده و درخواست بورس سال پس از فارغ 2آغازگر پیشرفته تحقیقی را  :ـ آغازگر پیشرفته2
دالر  000/100این بورس، در صورت احراز موفقیت تضمین شده است و مبلغ . دهدرا ارائه می (DFG Normal Verfahren)استاندارد 
براي کسب این بورس . این بورس، بورسی معتبر بوده و دستیابی به آن نسبتاً ساده است. کندسال ارائه می 2را براي مدت  آمریکایی

در صورتی که طرح . ورد نیاز استـم)  < 10وایی کنونی مجله ـر محتـشاخص تأثی(ده در مجالت معتبر ـمقاالت اندك چاپ ش
ادهاي خصوصی که ـن بودجه توسط بنیـوي تأمیـر پیشرفته، باید در جستجـ، آغازگت بورس رد شودـتحقیقاتی اولیه و درخواس

ران پیشرفته به ندرت درخواست ـدي یا آغازگـدر فرانسه افراد مبت. توانند تأمین کنند یا صنایع دارویی باشدمبلغ کمتري را می
  .کنندبورس می

رد را ـهاي فاین روند توانایی. شودب میـایت کسـحصیلی رتبه کفالتسال پس از فارغ 10هفت تا  :رــ محققین بالینی متبح3
یا  DFGددي از ـدارد متعـهاي استانبورس. دهدگاه مورد ارزیابی قرار میـق مستقل و استاد دانشـدر تبدیل شدن به یک محق

قاتی بلکه همچنین ـیه تحقیب شده است که نه تنها نشانگر وجود یک نظرـوصی و صنایع کسـبودجه تحقیقاتی از بنیادهاي خص
وان ـدر یک دانشگاه یا به عن DFGهاي تحقیقاتی رد محقق قادر است در برنامهـف. ق استـر شایستگی در عرصه تحقیـنشانگ

و یا عضو برنامه تحقیقاتی ویژه  (Klinische Forscher Gruppe)قاتی بالینی ـروه تحقیـعضوي از یک گ
(Sonderforschungshereich) هاي هـتوانند در برناماین دسته از محققین همچنین می. کند شرکتDFG در سطح ،
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(Schwerpunktprogamm Khnische Pharmakologie) آوري وزارت فن(BMFT) داشت ـوزارت به(BMG)  یا بنیادهاي خصوصی
هاي بالینی ر مورد کارآزماییه دـتأمین بودج. مشارکت کنند (Volkswogenstiftung, Thyssenstifung) الـبزرگ به عنوان مث

کلیه . ردـتواند از طریق صنایع دارویی نیز صورت گیمی) هاي چند کانونیوان مثال کارآزماییـبه عن(رده ـکنترل شده تصادفی گست
سال  9تا  3ون دالر در سال را براي ـمیلی 1هزار تا  100اي معادل هـعی از بودجـت طیف وسیـها در صورت کسب موفقیاین بورس
  .کنندتأمین می

اند و در تعریف اعتبار دانشگاهی از اهمیت متوسطی برخوردار ها نیازمند حصول توافق و انطباق قابل توجهبه هر حال این بورس
  .بوده و دستیابی به آنها دشوار است

محققین با کفایت در آنها  هاي پیچیده تحقیقاتی که تنهاکارشناس مدیر بخش و رئیس برنامه :ـ کارشناس تحقیقاتی بالینی4
افزون بر این جمهوري فدرال و . شوندو سایر بنیاد فهرست شده حمایت می DFGها به وسیله این برنامه. باشدمشارکت دارند، می

) HBFGهاي به نام برنامه(تري دارند تري را که نیاز به تجهیزات گرانهاي بزرگایاالت فدرال آلمان ممکن است مشترکاً برنامه
  .حمایت کنند

هاي اتحادیه اروپایی مانند تحقیقات بهداشتی و زیست پزشکی المللی مانند بنیاد آلمان یا مراکز مینروا، برنامههاي بینبرنامه
(Biomde II) ،المللی مانند هاي جوامع بینهاي کمیسیون اروپایی، بورسبرنامهOMGE  

به این دسته  EURATOMو  NATOو از  (Organization Modiale de Gastro Enterologic)سازمان جهانی گاستروانژولوژي 
ال ـس 3ل ـون دالر در سال را براي حداقـمیلی 1ول و حوش ـوالً حـغ قابل توجه معمـها مبالاین بورس. ق دارندـها تعلاز بورس

به . گیر استکنند و تصویب آنها بسیار وقتمی ها اعتبار باالي دانشگاهی، قدرت و حیثیت باالیی را احرازاین بورس. کنندتأمین می
  .اندعالوه معموالً در ساختار و سازماندهی خود پیچیده

ها و بازدیدها، یا کنندگان در دسترس بوده و بودجه سفر براي شرکت در کنگرهها براي کلیه درخواستاي از بورسمجموعه ویژه
شوند، وابسته به وزارت امور خارجه در بن حمایت می DAADیا  Humboltبنیاد  براي اقامت محققین در کشورهاي دیگر که به وسیله

 NIHدر آلمان برخالف . کندصنایع دارویی از طریق این ساز و کار بودجه تحقیقات را با حداقل کاغذبازي تأمین می. کنندرا تأمین می
ثبت نام و هزینه باالي مسکن و مسافرت مانع مشارکت محققین حق . شوندها به وسیله دولت حمایت نمیدر ایاالت متحده این فعالیت

و سایر  DFGد شرایط الزم جهت برخورداري از حمایت ـاي فاقشود که برخالف اجالس بین قارهی در اجالس اروپایی میـبالین
ین سیستم بدون چنین کند و ان بالینی را پرداخت میـهاي محققیزینهـایع هـبخش صن. ده بورس هستندـکننامات ارائهـمق

  .تواند به کار خود ادامه دهدهایی نمیپرداخت

  توانید تأمین تحقیق بالینی را به دست آورید؟چگونه می
ها، ابزارهاي جدیدي در حل مشکالت پزشکی بالینی هستند و احتماالً جهت توصیه شدن در مورد چگونگی دستیابی دستورالعمل

  .بالینی معینی مناسبندبه بودجه در راستاي پروژه تحقیق 
  .باشندگیري زیادي نمیهاي تصمیمشوند تا الگوریتم بالینی، زیرا حاوي روشها بیشتر در قالب جدول ارائه میاین دستورالعمل

  موقعیت آلمان
آلمان  هاي مقامات مسئول اعطاي بورس و انجمن جوامع پزشکی درها در آلمان مبتنی بر تجارت شخصی، توصیهاین دستورالعمل

(AWMF) مهمترین خطاهاي موجود در تقاضاي بورس که منجر به رد . هزار عضو است 300طبق نظر این انجمن که داراي . هستند
  :گردند، شامل موارد زیر استشدن درخواست بورس می

 نوآوريفقدان  - 

 )شناسیبه طور مثال روش(فقدان کیفیت باال در تحقیق  - 

 کلی هنرمندانهفقدان قاطعیت در ارائه طرح به ش - 

 اشاعه فرضیات به عنوان مبناي برنامه تحقیقاتی - 
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 طراحی سطحی پروژه تحقیقاتی - 

 شناسیانتخاب و بکارگیري غیرانتقادي روش - 

  موقعیت فرانسه
ساز است؛ به هر کلـده و مشـح داده نشـسه به خوبی توضیـراحی در فرانـربوط به تحقیق جـاتی مـه تحقیقـن بودجـتأمی

  کیـق پزشـداشت و تحقیـریق وزارت بهـت فرانسه از طـدول. رفته استـنه صورت گـهایی در این زمیتـحال پیشرف
(Ministere de la santé et de ka Recgercg Medicale) اي در جهت پیشرفت بیشتر تحقیقات به ویژه در زمینه اقدامات قاطعانه

  .، کنترل کیفیت و ارزشیابی انجام داده استها و هزینه اثربخشی و نیز تحقیقات بنیاديمدیریت مراقبت
شمار و پیچیده وجود دارد منابع عمده تأمین بودجه تحقیقات پزشکی در هاي بیمنابع موجود همانند جاهاي محدود و کاغذبازي

 Institut National de la S’ et de la]هاي ویژه تخصصی مانند مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه شامل سازمان

Recherch Medicale (INSERM)]  و[Centre National de Recherché Scientifique Direction des Hopitousc (CNRS)]   و
Scientifique هاي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی اداره مرکزي بیمارستان(Ministere du Travoil et des Affaires Sociales) 

ها اگر یا بیمارستان(تحقیق در فرانسه در بیمارستان . به تعداد کمی نامگذاري شود INSERMر همراهی با شوند که گهگاه دمی
در مورد . هاي دانشگاهی استوار استشود و معموالً بر پایه بودجهها، هدایت مییا در آزمایشگاه) اي چندسو در حال انجام باشدمطالعه
درخواست تأمین بودجه . بتدا ساختار پروژه تحقیقاتی را نگارش و به طور کلی ترسیم کندمحقق اصلی باید در ا INSERMهاي بورس

گیرند آیا این پروژه داراي ارزش است که تصمیم می) عضو 30داراي ( INSERMسپس پروژه به کمیته . صفحه باشد 30نباید بیش از 
پیش از این که مدت . یابدسال تخصیص می 4دست کم براي مدت  اگر کمیته با طرح اولیه موافقت کند، بودجه. شودیا خیر ارائه می

براي ادامه تحقیق، محقق . کندرا می INSERMبورس به سر رسد، محقق اصلی معموالً درخواست تشکیل یک واحد رسمی تحقیقاتی 
گنجاندن برخی از اعضاي دائمی . درآوردشود، مجدداً به نگارش بخش اولیه تأیید میاي را که معموالً به وسیله نتایج رضایتباید پروژه

INSERM کمیته فرعی  10پروژه به یکی از . در گروه تحقیقاتی پیشنهادي جهت افزایش شانس دستیابی به بورس، حائز اهمیت است
زمینه عضو تشکیل یافته و مربوط به  30تا  25که از  (Commission Scientifiue Specialisee)کمیسیون تخصصی ملی  CSSبه نام 

اعضاي این کمیته فرعی از بیمارستان یا آزمایشگاه بازدید کرده و به سخنرانی محقق گوش فرا . شودویژه تحقیقاتی است، ارائه می
این کمیته سپس نتایج حاصله را به . هاي احراز موفقیت هستندبینانه از پیش شرطدهند، اتمام کار به شکلی مستند و نتایج خوشمی

کنند اصلی جهت ارائه پروژه همراه با کند، شوراي علمی از هماهنگعضو است گزارش می 25که متشکل از  INSERMشوراي علمی 
سال یک بار  4سال است که هر  4چنانچه واحد عملی در دادن بورس مجاز باشد، دوره بورس . آوردهاي مناسب دعوت به عمل میداده

زمینه علمی در طول سال وجود  10مورد از این نوع نوآوري در هر یک از  5یا  4معموالً  باشدسال قابل تمدید می 12و مجموعاً به مدت 
  .دارد

  جریان، جهت و روند زمانی در الگوریتم ـ1جدول 

  تخصیص  جریان، جهت و روند زمانی در الگوریتم

اظ بالینی؟ قابلیت اجرا براي یک محقق یا یک تیم مطالبی جدید، حقیقی، اصلی؟ مرتبط از لح  ـ توسعه نظریه تحقیقاتی و مفاهیم قابلیت اجرا1
  اي یا چند کانونی؟ کارشناسان از یک یا چند زمینه تحقیقاتیتحقیقاتی؟ منطقه

  اي در مورد مسائل بالینی یا تحقیق بالینی براي حل مشکالت؟مناسب با نظریه تحقیقاتی؟ تحقیق پایه  ـ انتخاب نوع مناسب بورس2
موعد مقرر براي تأمین مناسب بودجه یک برنامه؟ اعتبار یک بورس؟ روند تصویب مبلغ پول مورد نیاز؟ 

  بدون شبهه یک بورس؟ امکان انجام واکنش؟ اعتماد به صداقت داوري؟
نماي . تماس تلفنی یا مالقات متصی شوید –مهمترین کار با ارتباطات شخصی مقام اعطاکننده بورس   ـ فراخوانی براي پروتکل بورس3

طرح اولیه تحقیقاتی خود ارائه کرده و در مورد آن با مقامات مربوطه به بحث ) صفحه 2یا  1در ( کلی از
  .بنشینید
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  جریان، جهت و روند زمانی در الگوریتمـ 1ادامه جدول 

  تخصیص  جریان، جهت و روند زمانی در الگوریتم

  ـ تدارك طرح اولیه تحقیقاتی 4
  اقدامات کلی  1-4

دهی به اطراف تنظیم کنید، مجادالت خود را به شیوه جهت. مقرر را بخاطر داشته باشید موعد: قابل توجه
صفحه تجاوز  30پروتکل بورس را به دقت دنبال کنید از . هیچ مفري را از دست ندهید. قاطع باشید

  . نکنید
اصی و موارد سازش بین موارد اختص. در برابر افراد غیرمتخصص مطالب را به قدر کافی روشن بیان کنید

  . عام پروتکل را بیابید
  .هر چند در ابتداي طرح اولیه تحقیقاتی هستید نگارش آن در پایان انجام دهید: قابل توجه  خالصه 2-4
به ) منبع 10(مطالب را به شکل مبسوط بیان نکنید مقدمه نظریه تحقیقاتی خود را به دقت انتخاب کنید   شیوه هنرمندانه در عرصه تحقیق 3-4

  .کارهاي شخصی خود اشاره نکنید، داوري محتمل را در نظر بگیرید
  .کندتواضع به شما کمکی نمی) منبع را مورد اشاره قرار دهید 20(هاي قبلی تأکید ورزید بر مشارکت  ارائه کارهاي پیشین شما  4-4
  .شناسی ارائه کنیدنه تنها طراحی و  عملیات بلکه همچنین روش –اي تحقیقاتی با شرح جزئیات برنامه  برنامه تحقیقاتی 5-4

بین در مورد زمان و پول موجود واقع. هاي بهره بجوییدسعی کنید مطالبتان قابل درك باشد از راهنمایی
  .باشید

هاي تحقیقاتی به ویژه داوران را در مورد ارتباط بین طرح اولیه تحقیقاتی کنونی خود و سایر برنامه
  .هاي مربوط به صنایع دچار تردید نکنیدنامهبر

آوري ها، تحقیق بر روي حیوانات و فنمشکالت مربوط به مسائل اخالقی در تحقیق بر روي انسان
  .مربوط به ژن را به دقت حل کنید

تنظیم بودجه را با هزینه . ش بودجه باشیدها متواضع باشید، اما همواره آماده کاهدر محاسبه هزینه  فهرست تأمین بودجه درخواستی قلب داستان  6-4
را  (BAT)هاي تحقیقاتی پیش از نگارش قوانین فدرال مربوط به کارکنان گروه. کارکنان آغاز کنید

را با کارکنان جوان دانشگاهی جایگزین کنید، آنان دستمزد ) هاتکنسین(کارکنان دائمی . مطالعه کنید
و ) در کارآزمایی بالینی(هایی مانند هزینه بیمار هزینه. اء دارندکنند، اما شانس ارتقکمتري دریافت می

  .را فراموش نکنید) کپی و چاپ(آوري اطالعات هزینه فن
اي بدون هزینه تجهیزات اندك و غیرپایه. از بی توجهی نسبت به پرداخت هزینه داوران اجتناب ورزید

. اندم افزارها نیز مورد بی توجهی قرار گرفتههاي مربوط به کامپیوتر و نرسفر و هزینه صنایع، هزینه
  . اي بیان نکنید، زیرا ممکن است داوران احساس حسادت کنندمطالب بسیاري در مورد تجهیزات پایه

ات ناگوار را تأخیري پستی و سایر اتفاق. درخواست بورس و طرح را پیش از پایان موعد مقرر ارائه کنید  ـ ارائه طرح تحقیقاتی بورس و زمان انتظار5
  .ماه را براي زمان انتظار در نظر بگیرید 6تا  3. در نظر بگیرید

هاي هیجان تأخیر فعالیت) و نه زودتر(ماه پس از ارائه درخواست با مقامات بورس دهنده تماس بگیرید 2
  . انگیز را در اول و نیاز به پول را در آخر قرار دهید

رت تأمین در صو –هاي مربوط به بورس ـ فعالیت6
  بودجه

سال کمتر از آن  3-2. کار را به سرعت شروع کنید. تصویب بورس را به مسئولین دانشگاه گزارش کنید
  .مراقب محاسبات باشید. با مقامات اجرایی همکاري کنید. کنیدزمانی است که فکر می

زمان را براي انجام اعتراض یا در انتظار تغییرات . و تحلیل کنید گزارش هیئت داوران را به دقت تجزیه  ـ سنجش اقدامات در صورت عدم تأمین بودجه7
درخواست خود را به شکلی مناسب . از درخواست براي بورس با اعتبار کمتر صرفنظر نکنید. هدر ندهید
  .انتقال دهید

  .پذیر استاین بخش انعطاف -براي پل زدن سعی در کسب منابع مالی از بخش صنایع بکنید
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تأمین بودجه . درخواست ارائه شده در کل فرانسه مورد تصویب قرار گرفتند 39درخواست از  24به عنوان مثال،  1996در سال 
در سال براي واحدهاي تحقیقاتی کوچک و بالغ بر ) هزار دالر 100هزار تا  80(هزار فرانک فرانسه  500تا  400این بورس در طیفی از 

هاي مجزایی براي تجهیزات و در سال براي واحدهاي بزرگ تحقیقاتی بودجه) یلیون دالرم 10- 16(میلیون فرانک فرانسه  80- 50
  .باشدپرسنل مورد نیاز مهیا می

هاي در مورد بورس. ها مشابه استهاي هیئت مدیره بیمارستانو بورس CNRSهاي ها با بورسروند دستیابی به این بورس
هاي ویژه را از وزارتخانه درخواست کند و اختیارات ویژه را از مدیر وط به بورسکننده باید فرمول مربها هماهنگبیمارستان

  .ها به نحوه هدایت مطالعات بستگی دارند، کسب کندبیمارستان و مرکز دانشگاهی که در آن بیمارستان یا بیمارستان
ق بالینی ـلی تحقیـنده محایـنم [Delegations Regional’s a la Recherché (DRRC)]ط ـد توسـروژه بایـس پـسپ

[Camite National de la Recherché (DRRC)]  وClinique کمیته ملی تحقیقات بالینی برسد .DRRC ها و هماهنگی بین روش
تضمین انجام ارزیابی مناسب پیش از  DRRCنقش ). به خصوص در مورد مطالعات چند کانونی(کند شرکاي گوناگون را کنترل می

 CNRC. گیردبه طور مداوم در جریان پیشرفت آن قرار می DRRC. در جریان آن است هنگامی که مطالعه شروع شدشروع تحقیق و 
طول . کندهاي ارائه شده گزارش تهیه کرده و این گزارشات را براي تصویب نهایی به اداره مربوطه در وزارتخانه ارائه میدر مورد پروژه

دجه تضمینی یافته به شکل ماهانه یا دو سال یک بار براي یک دوره از پیش تعیین شده مدت بورس به پروژه بستگی دارد و بو
  .گرددبراساس نیازها توزیع می

به  CCRو توسط  Senator Hurietها هستند، باید در چهارچوب قانون هایی که شامل تحقیقات بر روي انسانکلیه پروژه
  .تصویب برسند

جنبه مهم دیگر انجام تحقیق در فرانسه نیاز به وجود بیمه براي هر . مه کتبی از بیماران داردنااین قانون نیاز به کسب رضایت
  .باشدپروژه می

هاي دارویی، اتحاد برعلیه سرطان شرکت Ligue Centre le Cancerسایر منابع وجود تأمین بودجه تحقیقات پزشکی در فرانسه 
  المللی و صنایع غیرپزشکی یا صلیب بین) سازمان بهداشت جهانی( WHOند هاي جهانی مانسازمان یا جوامع پزشکی، سازمان

توانند از ها میهر چند که با این شرکت. باشندهاي داروسازي میبیشتر تحقیقات بالینی در فرانسه وابسته به شرکت. باشندمی
  .کنندع پزشکی در دادن جوایز ویژه کوتاهی میهاي تصادفی بالینی حمایت کنند، با وجود این، آنها مانند اکثر جوامکارآزمایی

 ,Ferring, Jouvinal, Fournier, Beautiful: شوند عبارتند ازفهرست طوالنی است اما جوایز اصلی که در فرانسه ارائه می
Smith Kline Frecch, Allard, Abbott, Astra, Rhone, Poulenc, Latema, Schering-Plough, Roche, Beecham, Merck, 

Sharp and Dome, Lilly, Biotherax   وGluxo   
  

  :گیرند عبارتند ازجوایزي که از طریق جوامع در دسترس قرار می
Robert Tournut Award  و جامعه ملی گاستروانترولوژي فرانسهThe bourse do the (Societe National Frarcaise de 

Gastro – Enterologie), Recherche from the Region Ile de  وClaude Bernard Award از شهر پاریس  
The Bourdin Aword  در سرطانThe Andreg Prize شود که به وسیله کلوب الینز المللی روتاري ارائه میکه به وسیله کلوب بین

در این زمینه خیلی  Peugeotو  Renaultشود، به عنوان مثال حمایت صنعتی نیز در فرانسه به همین خوبی ارائه می. گردداعطاء می
  .کننداي براي تحقیقات بالینی اعطاء میبودجه Mercedes-Benzو  Hewlett-Packardفعالند و 

شود و قوانینی براي تکمیل درخواست از طریق ارائه مستقیم هاي دانشگاهی اعالم میها سالیانه در بیمارستانتمام این فرصت
  .رنددرخواست به مقامات مسئول وجود دا

باشد، اما مبالغ اختصاص یافته نیز به می CNRSیا  INSERMهاي تحقیقاتی در اینگونه موارد کاغذبازي معموالً کمتر از پروژه
هاي روند و شامل تمام هزینههاي تحقیقاتی به کار میها معموالً منابعی هستند که جهت هدایت تیماین بورس. همان نسبت کمتر است

  .شوندروژه و ارائه نتایج میمربوط به تکمیل پ
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  موقعیت اروپا
مرکز مورد نیاز  5دست کم . اي باید احراز گردندشرایط ویژه (EC)هاي چند کانونی در کشورهاي اتحادیه اروپایی در مورد بورس

روند داوري . است ECي هااین نیاز بیانگر سیاسی بودن بورس. است و برخی از آنها باید از کشورهاي جنوبی قاره انتخاب شده باشند
روند داوري عمالً غیرقابل درك است و نیاز به اتفاق آراء و . است ECهاي عمالً غیرقابل درك است و نیاز بیانگر سیاسی بودن بورس

  .بسیار سخت است) رئیس تیم تحقیقاتی پروژه(ها براي مدیر تحقیق دستیابی به این بورس. انطباق بسیار دارد
و معموالً به شکلی نابرابر ) سال 6تا  3میلیون دالر در هر سال براي  10تا  1(شود قابل سنجش است که ارائه می به هر حال، مبلغی

  .شودبین مراکز مطالعه توزیع می
دو پروژه در این مقاله . باشد که آغازگر یک عمل دو قسمتی در تشخیص به کمک کامپیوتر استمی COMAC – BMEیک مثال 
ساختار پیچیده پروژه  S. M. La Velleو پروژه یرقان به وسیله  Tim De Dombalپروژه درد شکمی حاد به وسیله  :اندفهرست شده
De Dombal تمامی ساختار سازمانی برنامه تحقیقاتی . نشان داده شده است 1کننده است، در تصویر که شامل تمام مراکز شرکت

این دو نحوه ارائه مکمل . ترسیم شده است 2در تصویر  Lavelleاز پروژه یرقان پزشکی از کشورهاي اتحادیه اروپایی با اقتباس 
باشند می (Biomed II)زیست پزشکی و بهداشتی  (Biotech II)هاي جدید در حال حاضر تحقیقات فناوري زیستی برنامه. یکدیگرند

میلیون دالر که مبلغی بسیار زیاد  750وده که به حدود ب) واحدهاي اروپایی رایج( ECUمیلیون  500اي بالغ بر که شامل تأمین بودجه
  .رسدباشد، میمی

کننده جهت تکمیل مند از این منبع پولی تحقیقاتی مستثنی است و یک مرکز هماهنگکند که به شکلی نظامآلمان احساس می
  :درخواست بورس در اتحادیه اروپایی به وجود آورده است

  
  در شبکه حاد EC / COMACـ ساختار 1تصویر 
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  ـ ساختار تشکیالتی پژوهش پزشکی در اروپا2تصویر 

  
  

 Stifterverbandو  DAAD, HGF, AvH, MPG, HRK, FhG, DFGهاي علمی در آلمان شامل متشکل از سازمان Kowiمرکز 
  .باشدمی

  :آدرس
D-53175 Bonn, Godeberger Alee 127 or Bruxelles B 1050, Rue de Trone 98 

  گیرينتیجه
هاي دانشگاهی بلکه همچنین به دستیابی به تأمین بودجه تحقیق بالینی نه تنها به یک ضرورت براي محققین در کلیه موقعیت

مدیر . هاي مهم محققین تبدیل شده استهاي منفی مانند تحریف اندیشه اولیه از تحقق نظریات و ایدهیک مسابقه اجتماعی با جنبه
محققین بالینی باید از . وآوري غالب بوده و تأمین بودجه به خودي خود به یک موفقیت تبدیل شده استتحقیق بر محققین صاحب ن

  .اي و اخالقی دشوار است، هدایت کننداین پیشرفت خطرناك آگاه باشند و موقعیتی را که از لحاظ حرفه
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  1تفسیر 

هاي بورس و مدیریت این چه بیشتر به تکمیل درخواستمحققین هر . دهدهاي علم معاصر را نشان میاین مقاله یکی از چالش
  .شان دور کندتواند آنها را از هدف اصلیورزند این اشتغال میها اشتغال میبورس

  2تفسیر 
جمعیت اروپایی وسیع و . برمبه عنوان یک محقق آمریکایی من از خواندن این میزان از تأمین بودجه تحقیقاتی در اروپا لذت می

درك این مطلب که . آور باشدها جهت هماهنگ کردن طرح تحقیقاتی از درون مرزهاي بین المللی باید دلهرهاست و تالشگوناگون 
  .چرا این روند به میزان زیادي سیاسی شده است، ساده است

اند که کرده نویسندگان اشاره. مشاهدات متعدد همان قدر که در آمریکاي شمالی حقیقت دارند، در اروپا نیز حقیقی هستند
  .هاي علمی که براي جلب حمایت طراحی شده، تبدیل شده استدرخواست دالرهاي تحقیقاتی به یک نقطه پایان جدا از فعالیت

م را در اختیار دارند نیز ـهاي مهیابد، قدرت کسانی که آن بورسهاي تحقیقاتی افزایش میطور که مقادیر پول براي برنامههمان
ار، امکان استخدام افراد ـهاي بزرگ داراي اعتبدر آمریکا بورس. یابداسی آنها در میان همکارانشان گسترش میزیاد و موقعیت سی

اً منافع ثانویه را براي ـدهند و غالبزایش میـبسیاري را ایجاد کرده و شهرت مؤسسه را هنگامی که کارها به خوبی انجام شوند، اف
ت حفظ تسهیالت ـم جهـهاي غیرمستقیزینهـتواند شامل بازپرداخت هربوط به منافع ثانویه میمثال م. افراد مؤسسه به همراه دارند

ها در وار مالی، دانشگاهـدر شرایط دش. بازسازي و تجهیزات تسهیالت جدید تحقیقاتی باشد ،تحقیقاتی و پول جدید براي تجدید
اطند، درست مانند ـاند، محتان دادهـبراي مؤسسه را از خود نش غ زیادي پولـم منابع با محققینی که قابلیت جذب مبلـمورد تقسی

زان سود حاصله را افزایش ـجه میـذب کرده در نتیـاي ورزشی که مایل نیستند بازیکنانی را که جمعیت زیادي را جهاي حرفهتیم
  .دهند، از دست بدهندمی

وسیله محققین موفق جهت افزایش ارزش خود ضمن مباحث حمایت کلی از بورس تبدیل به مطلبی بحث برانگیز شده است که به 
ها حتی در شان را در دانشگاهاین ابزاري است که دانشمندان قدرتمند و رؤساي بخش، موقعیت. گیردکاري مورد استفاده قرار می

  .کنندهایی به وسیله آن حفظ میغیاب ثبت احکام الزم براي داشتن چنین موقعیت
یق بالینی یا پژوهش آزمایشگاهی همچنین پشتیبانی مناسبی را براي دانشمندان متعهد و با کفایت جهت حمایت بنیادي از تحق

هایی تحقیقاتی گسترده بالینی که منجر به کاهش میزان مرگ و کند، کارآزماییهایشان به شکلی نامحدود ایجاد میپیگیري فعالیت
چند شیوه درمانی حمایت کرده و میزان بهبودي را در میان بیماران مبتال به سرطان اند، از کاربرد یک یا میر ناشی از سکته قلبی شده

اند و غالباً زیرساخت علمی پیشرفت در رویکردهاي اپیدمیولوژیک نسبت به سالمتی در سطح جامعه و جهان را ایجاد افزایش داده
  .کندمی

تحقیق بر روي . جویی در مبالغ زیاد منجر گرددصرفه هاي کوچکی در سطوح جمعیتی ممکن است به منافع گسترده وتفاوت
ها کند و تنها کفایت ذاتی افراد در درون سیستمانسان پرهزینه است و پول و قدرتی که به دنبال دارد تمایل به دخالت را ایجاد می

  .هایی با هدف بهبود بخشیدن و تدریس به دیگران را حفظ کندتواند صداقت علمی مناسب و بورسمی
  


