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یاروپا یاروپا که انجمن منطقه یانجمن آموزش پزشک 

و  World) یآموزش پزشک یجهان ونیفدراس

Federation for Medical Education)  از شش  یکیو

 1972است در سال  ونیفدراس نیا ییاجرا یعضو شورا

 یو ارتقا یمدرسان پزشک نیارتباط ب جیبه منظور ترو

در  ییاروپا یهاکشور یآموزش پزشک یمل یهاانجمن

انجمن در سال  نینشست ا نیشد.. اول سیسأکپنهاگ ت

بهداشت در  یسازمان جهان یادر محل دفتر منطقه1973

 "یابیو ارز ،یریادگی س،یتدر دیفنون جد"کپنهاگ با عنوان 

 کیبه عنوان  2000انجمن در سال  نیا برگزار شد.

 هم واست  دهیدر اسکاتلند به ثبت رس یرانتفاعیسسه غؤم

 است.  یآن در دانشگاه داند رخانهیدباکنون 

مرتبط  یهاآموزش در حوزه یبه تعال قیانجمن با تشو نیا

ارشد، و  یکارشناس ،یبا سالمت در مقاطع کارشناس

مراقبت سالمت در سطح  یدکترا، و آموزش مداوم به ارتقا

انجمن در پاسخ به  نیچن. همرساندیم یاریجهان 

ارائه خدمات  یهاوهیدر ش رییتغ ،یپزشک یهاشرفتیپ

 ،یآموزش دیو فنون جد هادهیو ا ماران،یب یازهاین ،یدرمان

و مدرسان، و استفاده  یمراکز آموزش یجار یهاتیاز فعال

 یهاکیو تکن ،یبرنامه درس یطراح دیجد یهاکردیاز رو

 یآموزش تیریو مد ،یابیارز ،یریادگی س،یتدر نینو

 . کندیم تیحما

 نیترکه از مهم کندیبرگزار م شیهما کیانجمن ساالنه  نیا

است. از  یاندرکاران آموزش علوم پزشکدست یهانشست

 Med Ed Publishاز مجالت  توانیانجمن م نیانتشارات ا

 (AMEE Guides) یو راهنماها Medical Teacherو 

AMEE یو راهنماها(BEME Guides) BEME  نام

 برد.

 

 برای مطالعه بیشتر: منابع
1. Amee. About AMEE. [cited 2021 Feb 19]. available from: https://amee.org/home 

2. Wojtczak A. History Of AMEE 1972-2009. [cited 2021 Feb 19]. available from: 

https://amee.org/getattachment/what-is-amee/History_AMEE_CD_AUG2013.pdf 

 

                                                 
ی، دانشگاه علوم ، دانشکده پزشکگروه زنان(، استاد) ییغمای نویدکتر م نویسنده مسؤول: *

 yaghmaeim@yahoo.comپزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

 30/11/۱۴۰۰، تاريخ پذيرش: 24/11/۱400مقاله:  تاریخ دریافت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5421-en.html
http://www.tcpdf.org

