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 نامه به سردبير
 

 اروپا  یمجاز یآموزش پزشک شیمن از هما Avatarبر تجربه  یشیبازاند

 

 *مریم عليزاده

 
 303تا  303 (:33)02؛ 9311 دیمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
 آموزش در علوم پزشكيسردبير محترم مجله ايراني  

هر سال در  (Association for Medical Education in Europe)(AMEE) اروپا  یآموزش پزشک یالمللبین شیهما

که  ستا ایدر کل دن یآموزش پزشک یدادهایرو نیتراز مهم یکیکنفرانس  نی. اشودیبرگزار م ییاروپا یاز کشورها یکی

 0202سال  در. کندیرا هر سال دور هم جمع م یمندان علم آموزش علوم پزشکاز دو هزار نفر از عالقمندان و دغدغه شیب

برگزار  Avatarبا استفاده از  یسه بعد طیمح کیدر  یمجاز به صورت کامالً شیهما نیکرونا ا یماریب یریگهمه لیبه دل

 . شودیارائه م یسه بعد شیهما نیحاصل از تجربه شرکت در ا یشیشد که تجربه و بازاند

برگزار شد.  Virtway طیدر مح 0202سپتامبر  9تا  7در سه روز از  0202سال  شیبرنامه هما شرکت در برنامه: تجربه

استفاده شده  Avatar کیاز  یمجاز طیمح کیدر  گرانیارتباط با د یبرقرار یاست که برا یپلتفرم سه بعد کیبرنامه  نیا

ر با منظره کشو یباز یکه فضا یالب کیاز  شیهما طی. محکندیم فراهمکاربر  یرا برا یواقع طیمح کیو تجربه حضور در 

شد، می بحث و گفتگو در آن برگزار یهاها و برنامهکارگاه ،یاصل یهای( که سخنرانStream) یاتاق اصل 6 اسکاتلند بود،

 انمزرهمیغ یهابرنامهکه  یمجاز سالن 6و  یساز میو ت یسازاتاق شبکه کیها، غرفه یبرا یدو سالن بزرگ مجاز

. از نکات شدیم لیتشک ،بودند یابیساعته در آن قابل دست 02( به صورت یدکتر یهاکوتاه، پوستر و گزارش یها)ارائه

بود که حس حضور در  Avatar کیدر قالب  و افراد طیارتباط و تعامل با مح یبرنامه امکان برقرار نیجالب توجه در ا

خود را  Avatarتوانست پوشش و ظاهر می . کاربرکردیکاربر فراهم م یبرا یواقع صورترا به  یمجاز دیجد یایدن کی

صحبت کند، از زبان بدن مانند حرکات دست و  گرانیراه برود، با د شیهما طیدهد، با آن در مح رییانتخاب کرده و تغ

 ند،یبنش هایصندل یارائه بر رو یهاناستفاده کند، تله پورت شود و در سال گرانیبا د یارتباط چشم یبرقرار چنینهم

 سوال دست باال ببرد و نظر بدهد.  دنیپرس یکند، برا قیتشو

اهم بود. فر زین Breakoutتحت عنوان  یکار گروه یکوچک برا یهاگروه جادیکارگاه امکان ا یهانظر امکانات در اتاق از

از شهر اسکاتلند بود که امکان  یامحل باز با منظره کیدر  یرسم یمتفاوت از فضاها زین یکارگروه یهااتاق یفضا

بحث  یحال امکانات الزم برا نی. در عکردیکاربر فراهم م یشده از چمن را برا دهیپوش یدر فضا نیزم ینشستن بر رو

  هم در فضا فراهم شده بود. دیمانند تخته سف

کرونا باشد.  یریگو همه یمرتبط با موضوع آموزش پزشک هایاکثر سخنران یشده بود که محتوا یسع ییبعد محتوا از
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حضور داشتند و  یاز هزار نفر در سالن اصل شیداشت و در روز اول به صورت همزمان ب ییباال یسطح علم هایسخنران

از  یقیدعوت شده بودند، اگرچه اطالعات دق یمختلف یهاشده بود. سخنرانان از کشورها و قارهاز برنامه  یاستقبال خوب

 دند. در برنامه فعال بو یکننندگانشرکت زین رانیاما از کشور ا ستیدر دست ن شیهما نیدر ا یرانیتعداد شرکت کنندگان ا

 یخاص فن یهااروپا اگرچه با چالش یآموزش پزشک یمجاز شیتجربه شرکت در هما :یريادگي یهابر تجربه يشيبازاند

راه برود، صحبت  تواندیکه م Avatar کیبود. حضور در قالب و کالبد  یادماندنیهمراه بود اما در کل تجربه مثبت و به 

ز متفاوت ا بود که کامالً یزیانگ جانیحال ه نیدست اول و در ع د،یجد ربهخود تج زیارتباط برقرار کند ن گرانیکند و با د

الگو  نی. ادهدیرا به مخاطب م زبانیست و حس حضور در کشور ما هاپلتفرم ریدر سا یمجاز یهاشرکت در برنامه

مد  یریگهمهمشابه  طیو در شرا یآت یهادر سال یآموزش پزشک طهیدر ح یداخل یهاشیهما یبرگزار یبرا تواندیم

 یگذارفراهم کردن فرصت به اشتراک ت،یبه واقع هیشب طیدر کنار مح شیهما نیگفت نقطه قوت ا توانی. مردینظر قرار گ

 بود. یآن بر آموزش پزشک راتیثأکرونا و ت یریگپاسخ به همه یبرا ییکارهاراه افتیها و دربحث بر چالش ات،یتجرب

زش آمو تیفیاند و چگونه ککرونا چه کرده یعلم آموزش در پاسخ به پاندم تخصصانکشورها و م ریکه سا نیبا ا ییآشنا

 یدسترس نیو همچن یآموزش یساعته به محتواها 02 یرا حفظ کرده اند ارزشمند و قابل تامل بود. به عالوه، دسترس

شد که بتوان بارها از  باعثتنها نه ،کنندگان گذاشته شدشرکت اریکه بعد از اجرا در اخت شیهما یبه محتواها کسالهی

به صورت  برنامه را نیا 02کالن منطقه  یفراهم نمود که بتوان برا زیفرصت را ن نیجلسه استفاده کرد بلکه ا کی یمحتوا

باشد،  یداخل یهاشیهما یموفق برا ییالگو تواندیم زیکار نراه نیحال ا نیو اجرا کرد. در ع یزیربرنامه زمانرهمیغ

 شیهما نیبر مباحث را که عموما ح ترقیمل عمأت یمغتنم برا یفرصت تواندیم شیبه محتواها بعد از هما یچراکه دسترس

و  دیاز اسات یبا برخ ییفرصت آشنا یسازمیموارد، در اتاق شبکه و ت نیکند. در کنار ا جادیمخاطبان ا یبرا ستیفراهم ن

 فیتعر یبرا یانهیزم تواندیفراهم شد که م ایو استرال لندمختلف مانند آلمان، ه یهااز دانشگاه یعلمتأیه یاعضا

برنامه  نیتوشه حاصل از شرکت در ا یریکارگهاست که بتوان با ب دیباشد. ام یالمللنیو ب یدانشگاهنیمشترک ب یهاپروژه

 برداشت. یکآموزش پزش تیفیک یارتقا یبرا یگام ،حضور در آن یعالقمندان برا یحضور حداکثر یبرا یزیرو برنامه
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