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همایش های گیاهان دارویی، مزایا و معایب

برای  که  مشکالتی  همه  علی رغم  کرونا،  بیماری  شیوع 
امکان  برای  را  فرصتی  کرد،  ایجاد  ما  کشور  و  بشری  جوامع 
اجتناب ناپذیر  و  ارتباطات ضروری  مجازی،  جلسات  تشکیل 
مجازی  جلسات  برگزاری  زیرساخت های  تقویت  یا  ایجاد  و 
پیش از این،  البته  که  امکانی  کرد.  فراهم  کشور  ارکان  همه  در 
کنار جلسات حضوری  در  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  در 
استفاده می شد و در شرایط جدید بیشتر شده بود. جامعه علمی 
و  ساده تر  بسیار  می توان  که  دریافت  تمام وجود  با  نیز  کشور 
جلسه  محل  اضافی،  رفت و آمدهای  همه  حذف  با  کم هزینه تر 
حتی  را  متعددی  جلسات  غیره،  و  پذیرایی  گردهمایی،  یا 
پیشرفت  کرد،  برگزار  اداری  محدود  ساعت های  از  خارج 
سریع تکنولوژی نیز به کمک آمد و در مدت بسیار کوتاهی با 
و  داخلی  اپلیکیشن های  و  نرم افزارها  انواع  بودن  دسترس  در 
برای  مجازی  در جلسات  یا شرکت  برگزاری  امکان  خارجی 

همه افراد فراهم شد. 
امکان تشکیل جلسات و همایش های مجازی، سیر تشکیل 
که  را،  دارویی  گیاهان  کنگره های  و  همایش ها  سمینارها، 
پیش از این نیز به شکل غیرمرسومی از  نظر فراوانی و تعدد در 
برابر کرد. در حال حاضر، در کمتر  کشور وجود داشت، چند 
هفته و ماهی است که شاهد برگزاری چندین سمینار، سخنرانی و 
الیو )سخنرانی زنده اینستاگرامی( نباشیم، به نحوی که بالفاصله 
پس از خاتمه برخی همایش ها، زمان برگزاری همایش بعدی 

در یک ماه آینده اعالم می شود.
اما مزایا و معایب برگزاری این تعداد سمینار، سخنرانی و 

برنامه زنده چیست؟ 
علمی  سخنرانی  یا  سمینار  یک  تشکیل  از  هدف  اصواًل 
 Cambridge English Dictionary تعریف  براساس  چیست؟ 
کارشناس  یا  معلم  یک  آن  در  که  است  رویدادی  سمینار، 
متخصص و گروهی از مردم برای مطالعه و بحث درباره مطلب 
خاصی گرد هم می آیند. سمینار باید هدف مشخص و روشنی 
افراد  توسط  قبل،  از  آن  در  ارائه شده  مطالب  و  باشد  داشته 

صاحب نظر، از  نظر علمی داوری شود.
سمپوزیوم ها و کنفرانس ها هر دو گردهمایی رسمی محققان 
و پژوهشگران هستند که در آن شرکت کنندگان، آثار خود را ارائه 
آخرین  در مورد  و  می شنوند  را  دیگران  می دهند، صحبت های 

پیشرفت های حوزه علمی خود بحث می کنند. با وجود اینکه این 
بیان  به اشکال دیگری هم  منابع مختلف  تعاریف می توانند در 
شوند، آنچه در همه تعاریف مشترک است، داشتن هدف روشن 
حوزه،  یک  پیشرفت های  آخرین  ارائه  گردهمایی،  یک  در 
همچنین داوری و بررسی دقیق مقاالت ارائه شده در آن است.

علمی  گردهمایی های  نوع  این  زیاد  بسیار  تعداد  برگزاری 
در ایران، اگرچه از یک نظر مثبت قلمداد می شود و آن جنبه 
نظر  تبادل  و  بحث  و  پژوهشگران  یافته های  از  اطالع رسانی 
اول  است.  منفی  نیز  جنبه  چند  از  متأسفانه  آنهاست،  پیرامون 
و  جدید  یافته های  تعداد  میان  تناسب  نبود  به  توجه  با  اینکه 
تعداد همایش ها و نیز با توجه به فاصله کم زمانی بین برگزاری 
یک  یعنی  بود،  خواهد  تکراری  ارائه شده  مطالب  بیشتر  آنها، 
چندین  در  عنوان  در  کمی  تفاوت  با  فقط  مقاله  یا  سخنرانی 
روند  متأسفانه  اینکه  دیگر  نکته  می شود.  مطرح  گردهمایی 
برگزاری  ندارد،  وجود  سمینارها  همه  در  داوری  برای  دقیقی 
مواجه  مقاله  کمبود  با  را  برگزارکنندگان  متعدد،  سمینارهای 
می کند و برای جبران این موضوع، مقاالت بدون داوری دقیق 
برنامه های  در  بزرگ تر  مشکل  اما  می شوند.  ارائه  و  پذیرفته 
زنده است، افراد مختلف با داشتن دانش در یک حوزه خاص 
مرتبط(  علمی  تجربیات  داشتن  بدون  گاهی  متأسفانه  )و 
می کنند  اظهار نظر  موضوع  یک  مختلف  جنبه های  در مورد 
بررسی  یک  می شوند.  مخاطبان  انداختن  اشتباه  به  باعث  و 
همایش   10 از  بیش   1400 سال  در  می دهد،  نشان  اجمالی 
نام آنها  انطباق  به  ... بدون توجه  )کنگره، سمینار، کنفرانس و 
با محتوای ارائه شده( و ده ها برنامه زنده اینستاگرامی در حوزه 
تداخل  از نظر  که  است  شده  برگزار  کشور  در  دارویی  گیاهان 
اهداف، سخنرانی ها و موضوعات ارائه شده، همپوشانی فراوانی 
داشته اند و متأسفانه گاهی، اطالعات اشتباهی هم به مخاطبان 
داده شده است. واقعیت این است که استفاده از این تکنولوژی 
می طلبد،  را  خود  فرهنگ  تکنولوژی ها،  انواع  همه  مانند  نیز 
اصولی  برگزاری  که  است  رسیده  آن  وقت  به عبارت دیگر، 
این  و  شود  ساماندهی  دارویی  گیاهان  با  مرتبط  همایش های 
تبادل  و  بحث  مورد  خبرگان  و  صاحب نظران  توسط  موضوع 

نظر قرار گیرد و برای آن چاره اندیشی و برنامه ریزی شود. 

مراتع کشور،  و  پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها  استاد  فاطمه سفیدکن، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
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