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  نامه به سردبير
  

ي انجمن آموزش پزشكي الملل بينهمايش  نيكميگزارش شركت در چهل و 
  )AMEE 2014(اروپا 

  
  يلينژاد، محمد جل نيحسهومان  ،يرازيماندانا ش رزازاده،يم مي، عظ*گندمكار هيسارا مرتاض هجري، رق

  
  750تا  748 ):8(14؛ 1393 آبان/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  شيهما تيو اهم نهيشيپ  

در  1972در سال  AMEE اي) The Association for Medical Education in Europe(اروپا  يآموزش پزشك انجمن
خود را در  يها تيفعال ياما به زود ؛بنا نهاده شد يآموزش پزشك يجهان ونيفدراس ييكپنهاگ به عنوان شاخه اروپا

شود و  مي شناخته يآموزش پزشك نهيدر زم يجهان رسازمان معتب كيعنوان گسترش داد و امروزه به  يالملل نيسطح ب
 ن،يداليساالنه، انتشار مجله، انتشار گا يها شيهما يبرگزار قيانجمن از طر نيا. كشور در آن عضو هستند 90از  شيب

 يها وسعه پژوهشو ت يآموزش علوم پزشك تيفيك يارتقا يبرا نارهايو وب يآموزش يها ها و كورس كارگاه يبرگزار
  .كند مي مرتبط تالش

 نيتر از مهم يكيهم اكنون به عنوان  شود، يبرگزار م يياروپا ياز شهرها يكيكه به صورت ساالنه در  AMEE كنفرانس
 نيدر ا. شناخته شده است ياندركاران آموزش علوم پزشك دست اتيو تجرب ها دهيمالقات و تبادل ا يبرا يمحافل علم

 هيبه ارا يحوزه علوم پزشك انيو دانشجو رانيمد ،ن دانشگاه، متخصصان آموزش، پژوهشگرانكنفرانس استادا
 ك،يالكترون يريادگي ،يابيارزش ،يزير مانند برنامه يآموزش پزشك يها طهياز ح يعيوس فيخود در ط يكار يها تيفعال

و جلسات مختلف  يآموزش يها دوره ها، وميها، سمپوز با شركت در كارگاه ن،يعالوه بر ا. پردازند يم سيتدر يها روش
  .كنند ياستفاده م گريكدي اتيو پوستر از نظرات متخصصان و تجرب يسخنران هئارا
  

  AMEE شيهما نيكميچهل و  يها  برنامه
كننده از كشورهاي مختلف جهان برگزار  از سه هزار و پانصد شركت شيبا شركت ب AMEEهمايش  نيكميو  چهل
 هاي قبل از كنفرانس ماه اوت به كارگاه 31و  30شنبه و يكشنبه  يروزها يعنيي قبل، دو روز اول اه  به روال سال. شد

)Pre Conference Workshop (عنوان كارگاه برگزار شد كه  32صبح و عصر  تدر دو نوب مجموعاً. اختصاص داشت

                                                 
  rgandomkar@razi.tums.ac.ir. تهران، ايران ، پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانگندمكار، دانشجوي دكتراي تخصصي، گروه آموزش  هيرق دكتر: نويسنده مسؤول *

، )اريدانش( رزازادهيم ميعظ دكتر ؛)sa_mortazehejri@razi.tums.ac.ir. (تهران، ايران ، وه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانسارا مرتاض هجري، دانشجوي دكتراي تخصصي، گر دكتر
تهران،  ، وزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه آم)ارياستاد( يرازيماندانا ش دكتر ؛)mirzazad@tums.ac.ir. (تهران، ايران ، گروه آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ،يگروه داخل

 يليمحمد جل دكتر ؛)hoseinnajed@tums.ac.ir. (تهران، ايران ، ، گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكي تهران)ارياستاد(نژاد  نيهومان حس دكتر ؛)mshirazi@sina.tums.ac.ir. (ايران
  ؛)mjalili@sina.tums.ac.ir. (تهران، ايران ، ي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه طب اورژانس، گروه آموزش پزشك)اريدانش(

  5/8/93: ، تاريخ پذيرش3/8/93: ، تاريخ اصالحيه15/7/93: تاريخ دريافت مقاله
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  گزارش چهل و يكمين همايش بين المللي آموزش پزشكي  نسارا مرتاض هجري و همكارا
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مراسم  كشنبهيعصر روز . زه شركت كندرو كيكارگاه  2 ايروزه  ميكارگاه ن 4توانست حداكثر در  كننده مي هر شركت
) رييس كميته اجرايي كنگره در ايتاليا(، فابريزيو كانسورتي )AMEEپرزيدنت (رسمي همايش با حضور ترودي روبرت 

ابتدا ريچارد . آغاز شد) MICO( النيشهر م يها شيمركز هما gold plenary ردن در سالنها  رونالدو پروفسور 
سپس مراسم اهداي جوايز . جذاب خود پرداختند يها و سپس لورنس شرمان به ارائه سخنراني )سردبير النست(هورتون 

 ينيجان نورس زهيجا كننده افتيدر فرداز سه  يكيبرگزار شد كه  نسكايتوسط پروفسور پونزر از دانشگاه كارول
فراد برجسته رشته آموزش به ا كباريهر دو سال  يآموزش پزشك زهيقابل ذكر است كه جا. بود) FAIMER دنتيپرز(

دوشنبه  از صبح روز شيو هما ديرس انيشام به پا ييرايمراسم با پذ. گردد ياهدا م نسكايتوسط دانشگاه كارول يپزشك
  .رسماً آغاز به كار كرد

 ،يبرنامه اعم از سمپوزيوم، ارائه شفاه 25اين است كه در هر جلسه دو ساعته، حدودا  AMEEجالب توجه همايش  نكته
از  يمتنوع فيشود و امكان انتخاب ط ارگاه، پوستر، پوستر الكترونيك و گزارش پژوهش به صورت موازي برگزار ميك

در  ياستفاده از تكنولوژ نيهمچن. آنها وجود دارد يكار نهيافراد و عالقه و زم يتوانمند موضوعات بر اساس سطح
استفاده از  شيهما نينالآپخش : سه قسمت آشكارتر استداده است كه در  شيبه هما يگريد يرنگ و بو رياخ يها سال

 كيكترونپوستر ال. سازد يم ريپذ كنند، امكان دايحضور پ شياند در هما كه نتوانسته يكسان يرا برا ياصل يها وميسمپوز
 ت،يو در نها دينما يم يارائه مقاالت را جذاب و تعامل لم،يف يها، جداول و حت شكل شينما تيبا قابل يلمس نياسكر قياز طر
لپتاپ خود به نقشه شهر و محل كنگره  ايتلفن همراه، تبلت  يبر رو شيهما كشنيبا نصب اپل توانند يكنندگان م شركت
و نكات مرتبط با هر  ندينما يزير برنامه يمؤثربه نحو  شيمتنوع هما يها  از برنامه هاستفاد يبرا داشته باشند، يدسترس

در مجموع، جلسات از . است ديمف اريها بس و تنوع برنامه يه با توجه به وسعت محل برگزاراز جلسات را ثبت كنند ك كي
آن  يو طراح يكيزيف يفضا تيبرگزار شد و به اهم شيكه روز دوم هما plenaryجلسه . برخوردار بودند ييباال تيفيك

، عالوه plenary نيلب توجه در انكته جا. كنندگان قرار گرفت اختصاص داشت مورد استقبال شركت يدر آموزش پزشك
 يخوب اريبس يبود كه تعامل و هماهنگ ستيآن توسط دو نفر، لورنس شرمن و جونز نوردكو هيارا ،ييمحتوا تيبر جذاب

  .وجود داشت هيارادو در زمان  آن نيب
  

  كشورعلوم پزشكي  يها دانشگاه حضور
. ستيدر دست ن شيهما نيكشورمان در ا يزشكعلوم پ يها  شركت دانشگاه زانياز م يقيو دق يرسم اطالعات

علوم  يها  دانشگاه يعلم أتيه يو اعضا انيبا دانشجو شيمدت حضور خود در هما يگزارش در ط نيا سندگانينو
چند دانشجو از دانشگاه جهرم كه  ورحض انيم نيكرمان و جهرم برخورد كردند كه در ا ،يبهشت ديشه ران،يا يپزشك
بر اساس اطالعات  زيارائه مقاالت ن نهيدر زم. كردند قابل توجه بود مي شركت AMEE شيهمابار در  نيچندم يبرا

و  يمقاله به صورت ارائه شفاه 4شده بود كه  رشيپذ رانيمقاله از كشور ا 18 شيموجود در كتابچه خالصه مقاالت هما
  .بود كيو پوستر الكترون تربه صورت پوس يمابق
از مراكز همكار موسسه  يكيبه عنوان  يسال جار يتهران از ابتدا يدانشگاه علوم پزشك اين كهبا توجه به  ن،يهمچن

المللي ميان رياست  نامه همكاري بين شد و تفاهم دهيبرگز) BEME collaboration(بر شواهد  يمبتن يآموزش پزشك
كه مقرر بود  BEME يرسم شركت در جلسات يبرا نشگاهدا ندگانيبه امضا رسيد، از نما AMEEدانشگاه و دبير كل 

  .بود ياهم جلسات سه نشست رسم. برگزار شود، دعوت به عمل آمد AMEE شيهما يط
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با  كشنبهيصبح روز  BICC اي) BEME International Collaboration Center(مراكز همكار  ينشست اعضا •
پس از معارفه . همكار برگزار شد يها  نشگاهدا ندگانياشتنرت و نما وانيو ا ويشيوازكارنرو، مادلنا پاتر ويحضور آنتون

 يها  BICCجذب  نديفرا انيارائه دادند و به ب يحاتيتوض BEME يالتيبرگزاركنندگان در رابطه با ساختار تشك ه،ياول
  .محوله آنها پرداختند فيو وظا ديجد

از اعضا به  كيجلسه هر  نيدر ا. شد ليعصر همان روز تشك) BREC( اليتورياد تهيدر كم ندگانينما يجلسه كار •
پروتكل،  يمورد در خصوص نحوه ثبت عنوان، داور نيدر ادامه جلسه، چند. مركز خود پرداختند يها  تيگزارش فعال

خود پرداختند و  يها  دگاهيد انياز اعضا به ب كيشد و هر  رحبود، مط يريگ ميبحث و تصم ازمنديكه ن يداور ستيل چك
  .افتياز آنها جلسه خاتمه  كيدرباره هر  ميتخاذ تصمو ا يريگ يأبا ر تيدر نها

 ليعضو تشك يها دانشگاه ندگانيبا حضور نما 16:30تا  13:30شنبه ساعت  عصر روز سه زين BEMEجلسه بورد  •
  .شد
 زين شيتهران در جلسات متنوع هما يدانشگاه علوم پزشك ياعزام مي، تBEMEكنار شركت در جلسات مربوط به  در

طبق  ،يجلسات مواز يو با توجه به برگزار شيموجود در هما يها  از فرصت يبه منظور استفاده حداكثر. ندشركت كرد
المقدور افراد جلسات  صورت گرفت تا حتي ميت ياعضا نيب يريزي قبلي و هماهنگ هاي ارائه شده، برنامه ول و برنامهاجد

 ،يعالوه بر جلسات رسم. را با يكديگر به اشتراگ بگذارند يكسان شركت نكنند بلكه بعد از اتمام جلسات، تجربيات خود
 بازمان  هم. مالقات داشتند اتيمختلف به منظور تبادل تجرب يها در حوزه يبا متخصصان آموزش پزشك ياعزام ميت

مكان كه ا يافراد يكنفرانس برا نيبار اقدام به بخش آنال نيسوم يتهران برا يدانشگاه علوم پزشك ،ياعزام ميشركت ت
  . حضور در كنفرانس را نداشتند نمود

  
  شنهادهايپ

لزوم توجه به مستندسازي . قابل توجه بود AMEEمجموع حضور دانشگاه علوم پزشكي تهران در همايش امسال  در
ي فرصت خوبي براي به اشتراك گذاشتن تجارب الملل بينفرايندهاي انجام شده و همچنين تالش براي ارائه آنها در مجامع 

ي اجرا شده يا ها  نقد و ارزشيابي برنامه ،بحث يمجالي برا ن،اندكاران مي گذارد و همچني ه دست آمده در اختيار دستب
شود،  شود براي شركت در كنگره سال بعد كه در شهر گالسكو برگزار مي پيشنهاد مي. كند در دست اجرا ايجاد مي

ها و دفاتر توسعه به اعضاي  و توسعه آموزش دانشگاه رساني به هنگام و گسترده توسط مراكز مطالعات اطالع
عالوه . در اين همايش جهاني باشيم رانيعلمي و دانشجويان صورت گيرد تا شاهد حضور افراد بيشتري از كشور ا هيأت
 يعلوم پزشك يها از طرف دانشگاه يتر شيب يها تياست حما ستهيشا ش،يشركت در هما يباال نهيبا توجه به هز ن،يبر ا

  .انجام شود انيدانشجو ژهيبه و ش،ياز افراد عالقمند به شركت در هما
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