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 تعالی هبسم

 

 مقدمه

کشور نشانگر تکراری بودن بعضی از موارد پژوهش  91-جوی ساده در سامانه طرح ها و مقاالت کوویدیک جست

و  برای تهیه این سنداجتناب از دوباره کاری است.  91-است. یکی از برنامه های کمیته ساماندهی تحقیقات کووید

به با مقاالت و وبسایت ها و همچنین مصاح از دو طریق جستجو درپیشگیری از تکراری بودن تحقیقات، برای 

در  کهشور های علوم پزشکی کدانشگاه  و همچنین افراد صاحب نظر ت علمیاعضا هیئ ،دتیاستانفر از  91

برای پیشگیری از تکراری بودن پژوهش های حوزه کلی  راهکار 91دارند،  حوزه پژوهش و علم سنجی فعالیت

پیشنهاد گردید. یادآور می شود که بخشی از این راهکارها عام و در همه حوزه جمع آوری و به شرح ذیل  91-دیکوو

 کاربرد دارند. 91-و بخشی به شیوه خاص برای تحقیقات حوزه کووید  های پژوهش
 

آیین نامه ای یکسان برای پیشگیری از انجام پژوهش های تکراری نگاشته شود و مصداق پیشنهاد می شود که  -1

ن بررسی عناوین طرح های تحقیقاتی به آشود تا در هنگام  اری نبودن پژوهش ها طراحی و اعالمهای تکر

توجه شود. لزوم توجه بیشتر به مساله تکراری بودن نیز به داوران و مسئولین بررسی طرح ها جهت تصویب 

به 11-مرتبط با کووید اجتناب از تکراری بودن طرح هایاین سند می تواند به عنوان سند اولیه  تاکید گردد.

 این منظور مورد استفاده قرار گیرد. ارتقا این سند در طول زمان الزم است. 

مشروط بر نبودن عنوان تکراری در سامانه جامعه طرح های بهتر است ، 11-تصویب طرح های مرتبط با کووید -2

ن ی که نیاز به تکرار و یا مکاهر چند تکراری بودن برای بعضی از طرح ها مانند پیمایش هایتحقیقاتی باشد. 

اجتناب از برای تحقق  نباشد.های خاصی دارند و یا پژوهش هایی دارویی که هنوز نتیجه آنها مشخص نشده 

این دا در ابتد نپژوهشی در معاونت های تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی، می توان انکارشناس دوباره کاری،

. کنند برای مراحل بعدی ارسالد و بعد طرح ها نبررسی نمایقیقاتی سامانه طرح های تح بر اساسمساله را 

روز رسانی مطالعات تصویب ه بو  کنترل کارشناس وظیفه ی ازداخل هر دانشگاه یکدر پیشنهاد می شود که 

 این کاری ها کمتر شود. سامانه ها داشته باشد تا دوباره ن دانشگاهی را در همهو در حال انجام داخل و بیشده 

کارشناس بهتر است که قسمت ضرورت انجام کار و روش کار پروپوزال ارائه شده را با طرح های مشابهی که 

 قبال در سامانه ثبت شده اند تطبیق دهد تا از دوباره کاری جلوگیری شود.
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دانشگاه ها توصیه شود که پیش از شروع به نوشتن پروپوزال، نسبت به کنترل عنوان مشابه در  پژوهشگرانبه  -3

گزینه ای را اضافه کرد که از محقق  11-طرح های کوویدثبت سامانه جامع اقدام نمایند. می توان برای 

  انجام طرحش مصداق دوباره کاری نیست. خواسته شود تایید نماید

ت مطالعااره کاری به گونه ای باشد که مانع از انجام مطالعات مفید شود. بهتر است که نباید اجتناب از دوب -4

ند مانمطالعات توصیفی بعضی از دسته بندی شوند و این محدودیت ها شامل تمامی مطالعات نباشد. مثال 

ه ز از ورود بانجام می شوند بی نیا و یا در تواترهای معینی که به صورت منطقه ایمطالعات پیمایشی مکرر 

 چنین فرآیندی باشند.

طرح های تحقیقاتی مقاالت و پژوهش های چاپ شده عالوه بر وضعیت تکراری بودن که پیشنهاد می شود  -5

 تکراری بودن در سامانه های مقاالت چاپ شده بهتر است با دقت دنبال شود. د.مورد بررسی قرار گیر

نشان دهد، خواسته شود تا محقق  ازدر قسمت بررسی متون پروپوزال های طرح ها، پیشنهاد می شود که  -6

 عنوان انتخابی تکراری نیست.

آموزش ها و بازآموزی های الزم جهت استراتژی  می توانند بامعاونت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی  -7

ناسب پژوهشی و آشنایی با سامانه های راه های پیشگیری از تکرار مطالعات، انتخاب عنوان مجستجوی جامع، 

به صورت عام برای همه تحقیقات و به صورت خاص موجود برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین 

 فراهم آورند. 11-کوویدبرای تحقیقات حوزه 

ام جبرای جستجوی عناوین پژوهش های انو چگونگی استفاده از آنها  سامانه های موجودپیشنهاد می شود که  -8

 ر شود.تکرا تر است این اطالع رسانی در فواصل منظمبه د.نشده به محققین، اساتید و پژوهشگران معرفی شو

در سطح دانشگاه ها، برای اعمال محدودیت های تکراری بودن، سقف اعتبار و هزینه اعمال شود. به طور مثال  -1

میلیون  53میلیون ریال و برای طرح های دانشگاهی باالی  33برای طرح های دانشجویی دارای هزینه باالی 

می توان برای طرح های کمتر از این مقادیر سخت گیری  ریال تکراری بودن پژوهش ها مورد توجه قرار گیرد.

تحقیقات ارزان تکراری به خصوص در موارد مشق پژوهش مشکل مهمی نیستند. اینها برای  کمتری داشت.

 زم است.رشد جامعه محققین ال

به صورت چند مرکزی  در سطح کشور 11-حوزه کوویدمطالعات کارآزمایی های بالینی پیشنهاد می شود که  -13

و هم تیم  تا هم اعتبار خارجی مطالعات افزایش یابد و هم از دوباره کاری پیشگیری شود پیش برده شود

 .پژوهشی قوی تر با حجم نمونه باالتری وجود داشته باشد

زم الرفتاری، سرولوژیک و پیمایش ها، محدودیت تکراری بودن لحاظ نشود. چرا که این مطالعات در مطالعات  -11

 د.نشو است که مرتب تکرار
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برای ساماندهی طرح ها بخشی در معاونت پژوهشی در صورتیکه مطالعات مشابه همزمان به سامانه ارسال شد،  -12

تحت نظارت یک حتی االمکان ده توسط محققان، پیش بینی شود و در صورت نیاز و امکان، طرح های ارائه ش

 تیم واحد انجام شود.

به مرحله داوری و دفاع برسد و تصویب شود، عنوان طرح مورد نظر طرح تا قبل از اینکه پیشنهاد می شود که  -13

ثبت شود که بقیه محققین هم اطالع پیدا کنند و تکراری بودن را بررسی  پژوهشییا سامانه  ر یک سامانهد

کنند. طبیعی است که وقتی که یک عنوان در دانشگاهی ثبت شود، عنوانی که بعد از آن  بیاید، اجازه ثبت 

 نخواهد داشت و به عنوان پژوهش تکراری محسوب می شود. 

اولویت بندی و نیازهای تشکیل شود. یده های پژوهشی بانک سواالت و ابهتر است که  11-در حوزه کووید -14

برای انتخاب طرح های این حوزه می شود بهداشت اعالم که از سوی دانشگاه ها و همچنین وزارت پژوهشی از 

 می تواند مهم باشد.

کنترل کنند، گاهی زمان بندی مراحل انجام پژوهش و گزارش های مربوطه را  طرح ها، حتماًسامانه مسئول  -15

ثبت یک طرح ممکن است مانع انجام طرح های دیگر شود. در این صورت بهتر است که طرح از نظر زمانبندی 

 کنترل شود.

اد می در انجام پروژه های تعیین اثربخشی داروهای موجود یا روش های درمانی یا تولید داروی جدید، پیشنه -16

. ازات کافی بتوانند وارد چنین تحقیقاتی شوندشوند تا در صورت داشتن سوابق و امتی شود محققین درجه بندی

در بسیاری از اوقات، موضوع بسیار خوب و مناسب است، پروپوزال به خوبی نوشته شده است، متدلوژی دقیق 

اجرای چنین پروژه ای را ندارد. و درست است، موضوع با رشته تحصیلی محقق مطابقت دارد، اما محقق توان 

و به رزومه پژوهشی پژوهشگران در  برای چنین پروژه هایی درجه بندی شوند محققینپیشنهاد می شود که 

 . این حوزه توجه ویژه شود. بهتر است از پژوهشگرانی که برجسته هستند حمایت شود

 


