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انجمن آموزش پزشکی اروپا که انجمن منطقهی اروپای

دکترا ،و آموزش مداوم به ارتقای مراقبت سالمت در سطح

و

جهان یاری میرساند .همچنین انجمن در پاسخ به

 )Federation for Medical Educationو یکی از شش

پیشرفتهای پزشکی ،تغییر در شیوههای ارائه خدمات

عضو شورای اجرایی این فدراسیون است در سال 1972

درمانی ،نیازهای بیماران ،و ایدهها و فنون جدید آموزشی،

به منظور ترویج ارتباط بین مدرسان پزشکی و ارتقای

از فعالیتهای جاری مراکز آموزشی و مدرسان ،و استفاده

انجمنهای ملی آموزش پزشکی کشورهای اروپایی در

از رویکردهای جدید طراحی برنامه درسی ،و تکنیکهای

کپنهاگ تأسیس شد ..اولین نشست این انجمن در سال

نوین تدریس ،یادگیری ،ارزیابی ،و مدیریت آموزشی

1973در محل دفتر منطقهای سازمان جهانی بهداشت در

حمایت میکند.

کپنهاگ با عنوان "فنون جدید تدریس ،یادگیری ،و ارزیابی"

این انجمن ساالنه یک همایش برگزار میکند که از مهمترین

برگزار شد .این انجمن در سال  2000به عنوان یک

نشستهای دستاندرکاران آموزش علوم پزشکی است .از

مؤسسه غیرانتفاعی در اسکاتلند به ثبت رسیده است و هم

انتشارات این انجمن میتوان از مجالت Med Ed Publish

اکنون دبیرخانه آن در دانشگاه داندی است.

و  Medical Teacherو راهنماهای )(AMEE Guides

این انجمن با تشویق به تعالی آموزش در حوزههای مرتبط

 AMEEو راهنماهای (BEME Guides) BEMEنام

با سالمت در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و

برد.
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