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چکیده �
برگزاری کنگره ها و ســمینارها همواره یکی از نمودهای 
علمی انجمن های علمی بوده است. در اساسنامه انجمن های 
علمی، برگزاری نشســت های علمی به عنوان یکی از ارکان 
بنیادی انجمن های علمی ذکر شده است و انجمن دکترای 
علــوم آزمایشــگاهی نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. 
کنگره های علمی رویدادهایی هستند که آخرین یافته های 
علمی در حوزه مربوطه توسط صاحبان اندیشه و دانش پژوهان 
به مخاطبین ارائه می شــود. این رویدادها همچنین مجال 
بی نظیــری در اختیار متخصصین قــرار می دهد تا ضمن 
کســب علم و به روز رســانی اطاعات، دیدارهای حرفه ای 
و دوســتانه را تجدیــد کنند. تا قبل از همــه گیری کرونا، 
برگزاری حضوری متداول ترین شیوه برگزاری بوده و تمامی 
کنگره ها و نشســت های علمی در سراسر دنیا از این شیوه 
استقبال نموده اند. آغاز همه گیری بیماری Covid-19 در 
اوایل 2020 میادی عاوه بر تاثیرات شــگرف اقتصادی و 
اجتماعی، تاثیرات غیر قابل انکاری نیز بر برگزاری حضوری 
رویدادهای علمی داشــته اســت. در این مقاله کوتاه سعی 
دارم بــه صورت مختصر چگونگــی تأثیر پذیری کنگره های 
علمــی از همه گیری کرونا و راهکارهای ســازگاری با این 

بحران جهانی را به رشته تحریر در آورم.
کلمات کلیدی: کنگره پزشکی، کرونا، حضوری، مجازی

اصواً آموزش حضوری از دیرباز همواره به عنوان موثرترین 
راه آموزش مطرح بوده اســت. آموزش چهره به چهره نه تنها 
حس آموختن را در مخاطــب القاء می کند، بلکه ارائه بهتر 
مدرس را نیز به همــراه دارد. روح آموزش و درس دادن و 
درس گرفتن و ارتباط نزدیک مدرس و محصل نهفته است. 
ارتبــاط رو در رو رشــته کام را محکم تر می کند، چنانچه 
گویی ســخن سخنور از جان بر خواسته و همزمان بر دیدار 
و شــنیدار مخاطب می نشــیند و به همین سبب است که 
علیرغم پیشــرفت های شــگرف در تکنولوژی رســانه ای و 
ارتباطات تصویری و مجازی، ایــن ابزار قبل از همه گیری 
کرونــا هرگز به عنوان جایگزینی مناســب بــرای برگزاری 
رویدادهای علمی مطرح نشــدند. آموزش های حضوری به 
غیر از موارد فــوق دارای مزایای غیر قابل انکار دیگری نیز 

می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
امکان یادگیری موثرتر: دیدار با صاحب نظران و صاحبان 
اندیشه و پرسش و پاســخ حضوری امکان فراگیری بهتر را 

فراهم می کند.
برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای: کنگره های حضوری 
محل مناســبی برای ایجاد ارتباطات شــغلی و حرفه ای با 
همکاران و صاحب نظران اســت و تأثیــر قابل توجهی در 

پیشبرد اهداف حرفه ای دارد.
امــکان آگاهــی از آخریــن پیشــرفت های تکنیکی و 

	کنگره	های	پزشکی	در	دوران	پس	از	کرونا:	
چالش	ها	و	فرصت	ها
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گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 la

bd
ia

gn
os

is
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 3

https://labdiagnosis.ir/article-1-443-fa.html


10
فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص- بهار 1400- شماره51

تکنولــوژی: معمواً کریدورهای فناوری و تکنولوژی یکی از 
پر بازدید شــونده ترین مکان های کنگره های پزشکی است. 
این کریدورها ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی امکان 

خرید را نیز برای مخاطبین فراهم می کنند.
بازده اقتصــادی: برگزاری حضوری کنگره های پزشــکی 
محلی اســت که انجمن های علمی برگزار کننده و به ویژه 
کنگره هــای علمی پرمخاطب به واســطه فــروش غرفه ها 
هزینه های کنگره را پوشــش داده و در برخی از موارد سود 
قابــل توجهی نیز کســب می نمایند. در مــورد کنگره های 
بین المللی پر مخاطب، اشــتغال زایی و کارآفرینی نیز ایجاد 
می شود و کنگره ها با ورود مهمانان از سراسر دنیا سود قابل 

توجهی را نصیب کشور میزبان می کنند.
افزایــش توانمندی  امکان برگــزاری کارگاه های عملی: 
عملی مخاطبین یکی دیگر از اهــداف برگزاری کنگره های 
علمی است و اتفاقاً این بخش از کنگره ها همواره با استقبال 

کم نظیری مواجه هستند.
امکان دیدارها و گپ و گفت دوســتانه: این مورد یکی از 
انگیزه های اصلی بسیاری از شرکت کنندگان در کنگره های 
پزشکی است. با صنعتی شدن جوامع و افزایش مشغله های 
شــغلی فرصت کمی برای هم نشــینی دوستان و همکاران 
ایجاد می شود. کنگره های حضوری این فرصت را در اختیار 

مخاطبین قرار می دهد.

امکان بحث های علمی دوستانه �
علیرغم تمام محســنات فوق، کنگره های حضوری دارای 
معایبی نیز هستند که در قسمت زیر به آن ها اشاره می شود:

هزینه هــای باا: یکی از هزینه هــای اصلی کنگره ها و به 
ویژه کنگره های پر مخاطب، هزینه اجاره محل کنگره است. 
در ایران بســته به بزرگی محل برگــزاری و تعداد روزهای 
کنگره، این هزینه تا چند صد میلیون تومان بالغ می شــود. 
هزینه هــای جانبی نظیر هزینه پذیرایی و غرفه بندی نیز به 
آن اضافه می شــود. در کنگره های بین المللی تأمین هزینه 
سفر و اسکان سخنرانان مدعو یکی از هزینه های اصلی است.

سفرهای زیاد: رفت و آمد شــرکت کنندگان در روزهای 
کنگره به ویژه در شهرهای پرترافیک ممکن است ساعت ها 
به طــول انجامد. در کنگره های بین المللی ســفرهای بین 

مرزی ضمن وقت گیر بودن هزینه ای زیاد را تحمیل می کند.
اشکاات زیست محیطی: بر اساس یک گزارش، برگزاری 
کنگــره بین المللــی ژیوفیزیک در ســال 201۹ با بیش از 
25000 شــرکت کننده در سانفرانسیســکو ســبب تولید 
۸0000 تن دی اکســید کربن گردید. مصرف مقدار زیادی 
کاغذ یکی دیگر از خســارات زیســت محیطی کنگره های 

حضوری است.
فــارغ از مزایــا و معایــب رویدادهای علمــی حضوری، 
همه گیری کرونا برگزاری حضوری این نوع نشست ها را عمًا 
غیر ممکن ســاخته اســت. از زمان پیدایش این همه گیری، 
تقریباً هیچ کنگره ای در ســطح ملی یا بیــن المللی مجوز 
برگزاری نگرفته اســت. ضمن اینکــه این همه گیری عاقه 
شــرکت کنندگان برای حضور در کنگره ها را به شدت متأثر 
کرده اســت. از طرفی، همه گیری کرونا ســبب اســتقبال 
شدید انجمن های علمی از برنامه های مجازی گردیده است. 
از زمــان همه گیــری کرونا؛ بســیاری از کنگره ها از جمله 
کنگره ســاانه ارتقاء لغو گردیده است و این در حالی است 
که برخــی از کنگره ها با تأخیر و به صــورت مجازی برگزار 
شــده اند. ارتباط مجازی هرگز حس خــوب تعلیم و تعلم را 
القاء نمی کند. امکان ماقات حضوری همکاران و هم پیشگان 
فراهم نمی شــود و هر آنچه که مزیت نشست های حضوری 
اســت جزو معایب ارتباطات مجازی است. در عوض معایب 
آموزش حضوری به عنوان ارکان اصلی نشســت های مجازی 
خودنمایــی می کنند. چه بخواهیم و چــه نخواهیم در حال 
حاضر و احتمااً در دوران پس از کرونا گریزی از رویدادهای 
مجازی نیست و این رسالت اصلی انجمن های علمی است که 
هر چه سریع تر راهکارهای سازگاری با این بحران را آموخته 
و برای آینده مهیا شــوند. اینکه این بحران جهانی چه زمانی 
به اتمام می رسد بر کسی روشن نیست ولی آنچه مسلم است 
اینکه جهان مجدداً با همــه گیری ویروس های دیگر مواجه 
خواهد شد. بنابراین؛ گذر از این بحران به معنی اتمام بحران 
نیســت و امکان تکرار آن در آینده همواره باقی است. جالب 
توجه اینکه ذائقه شرکت کنندگان در کنگره های پزشکی در 
حال تغییر است و این همان چیزی است که سیاست آینده 
انجمن های علمی را در برگزاری کنگره های علمی ترســیم 
خواهد نمود. مطابق یک نظر سنجی که از خوانندگان مجله 
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Nature به عمل آمد؛ در پاســخ به این سؤال که آیا تمایل 

دارند بعد از اتمام همه گیری کرونا کنگره ها به صورت مجازی 
برگزار گردد، ۷4% شــرکت کنندگان نظــر مثبت دادند. از 
بین این افراد، اکثریت رأی دهندگان ســهولت شرکت و در 
دســترس بودن کنگره های مجــازی را به عنوان علت اصلی 
پاســخ خود برگزیدند. رعایت مســائل زیســت محیطی از 
جملــه کاهش مصرف کاغذ و هزینه های پایین شــرکت در 
کنگره های مجازی از دایــل دیگر موافقین برگزاری چنین 
کنگره هایــی بود. همچنین از رأی دهندگان در مورد معایب 
اصلی کنگره های مجازی سؤال شد. ظرفیت پایین شبکه های 
مجازی در برخی از کشــورها، اختاف زمانی در کشورهای 
مختلــف و عدم کارایی برنامه ها و نــرم افزارهای مجازی به 

عنوان معایب اصلی چنین کنگره هایی ذکر گردید.
ایــن آمارها گویــای چند حقیقت روشــن اســت. اول 
اینکــه حتی بعد از همــه گیری کرونا برگــزاری حضوری 
کنگره های پزشــکی با هزینه های باا و بــا توجه به تغییر 
ذائقه شــرکت کنندگان در حضــور فیزیکی با چالش جدی 
مواجه خواهد شد و اینکه پیام روشنی به انجمن های علمی 
می دهد که در آینده برای برگــزاری مجازی کنگره ها مهیا 
شوند. تأمین و تهیه زیرساخت های ازم برای ارائه مجازی با 
کیفیت مطلوب، جلب مشارکت حداکثری شرکت کنندگان، 
پایه ریــزی منابع درآمــد پایدار و جایگزینــی آن با درآمد 
حاصــل از کریدورهــای تکنولوژی از جمله سیاســت های 
پیش روی انجمن های علمی خواهد بود. کاهش هزینه های 
برگزاری کنگره ای مجازی این امکان را فراهم می کند که به 
جــای برگزاری یک رویداد بزرگ، چندین رویداد کوچک را 
با موفقیت مدیریت نمود. از ســوی دیگر کاهش قابل توجه 

هزینه های ثبت نام امکان مشــارکت دانشــجویان را بیشتر 
خواهد نمود؛ فرصتی که باید از آن بهره جست. همچنین با 
توجه به مشکات سفر به ایران، حداقل در مورد کنگره های 
بین المللی امکان مشارکت بیشتر سخنرانان خارجی فراهم 

می گردد.
یکی از مشکات اصلی کنگره های مجازی عدم مشارکت 
فعال شــرکت کنندگان در مباحث علمی اســت. رفع این 
مشــکل تمایل شــرکت کننــدگان در رویدادهای مجازی 
را خواهــد افزود. یکــی دیگر از راهکارهــا در دوران بعد از 
کرونا برگزاری ترکیبی کنگره های حضوری و مجازی است. 
یادمان باشد که حتی اگر همه گیری کرونا در آینده نزدیک 
مرتفع شــود، امکان حضور شرکت کنندگان در کنگره های 
حضوری از کشورهایی که برنامه واکیسناسیون خود را انجام 
نداده و افرادی که فاقد مســتندات واکیسناسیون می باشند 
امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین چاره ای نیســت مگر اینکه 
چالش پیش رو از سوی انجمن های علمی به فرصت تبدیل 
گردد تا بتوان با بهره گیری از ظرفیت های موجود نیازهای 

علمی و عملی همکاران را با هزینه های کمتر مرتفع نمود.
برگــزاری هجدهمیــن کنگــره ملــی و ســیزدهمین 
کنگــره بین المللی ارتقــاء کیفیت خدمات آزمایشــگاهی 
تشــخیص پزشــکی ایران به علت همه گیــری کرونا لغو 
گردیــد. هیئــت مدیــره انجمــن در حال فراهــم آوردن 
زیرســاخت های ازم برای برگزاری مجــازی این کنگره در 
ســالجاری اســت. امید آن دارم که این مقاله کمکی باشد 
بر روان تر کردن تصمیــم هیئت مدیره در برگزاری مجازی 
 کنگره فقید و راهگشــایی باشــد در برگــزاری مثمربه ثمر 

کنگره فاخر ارتقاء کیفیت.
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