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 می دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رز

 سرمقاله

 

 تبیین اهداف و ضرورت انتشار نشریه علمی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت

Explaining the Goals and Necessity of Publishing a Scientific Journal 

in the Field of Sacred Defense and Resistance  
 

ها و دفاع مقدس میراث ملی و گنجینه لایتناهی از ارزش
ساز تاریخ معاصر، خاستگاه میراث تمدن فضائل انسانی است. این

معارف ارزشمند انسانی و فرهنگ مقاومت انقلاب است. اقیانوس 
مواج بیکران این حماسه باشکوه، عرصه تجلی اتحاد و اقتدار ملت 
مسلمان ایران است. فرهنگ امداد و نجات برخاسته از جنگ 

ترین و تحمیلی و مجموعه معارف بهداری رزم، از راهبردی
دفاع مقدس است که فلسفه وجودی و  هایتأثیرگذارترین بخش

بازد و ضرورت ارتقاء مستمر آن تحت هیچ شرایطی رنگ نمی
جانبه آن از اصول های همهوجوب کفائی حفظ و تقویت آمادگی

 رود. شمار میاساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به
 اتانتشار مقال مطالعات و  در پی آن است تا زمینه نشریهاین 

 و استادان ، کارشناسانمحققانمتخصصان، پژوهشی  ،علمی
نظر را در حوزه بهداری رزمی، بهداشت و سلامت مدافعان، صاحب

دیدگان حوادث رزمندگان و مردم مناطق دفاعی، جنگی و آسیب
های کلان نظامی و سایر حوادث غیرمترقبه را فراهم سازد. زمینه

 فعالیت بشرح زیر است: 
انتقال تجارب دفاع مقدس، حوادث غیرمترقبه و  .1

های های روزمره به جامعه فعلی سلامت و نسلفوریت
 آینده.

های عوامل و مکانیسم جنگ افزارهای نوین و راه .2
  مقابله با آنها.

 پدافند غیرعامل: پیوست سلامت.  .3
 بهداشت و پیشگیری در جنگ و بلایا. .4
 ای در بهداری رزمی.اخلاق و اصول حرفه .5
 و پیوست سلامت آن.پایداری  ،فرهنگ مقاومت .6
 .پایداری، فرهنگ ایثار و شهادت .7
 .المللمقاومت بیناقتضائات انقلاب اسلامی و  .8

برای  دوفصلنامه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
 و توسعه بخشیدن عمقمند و علمی در جهت مطالعات روش

انتشار و  ، فرصتضروری و مؤثر منتخب فعالیتمطالعات در حوزه 
 آورد. معرفی به جامعه علمی و پزشکی کشور را فراهم می

 هدف اصلی:
شناسائی، انتشار و ترویج آثار علمی در حوزه بهداری رزمی 

  .دفاع مقدس و طب رزم حوزه دفاع و مقاومت

 

 اهداف اختصاصی:
  کسب مرجعیت علمی و تحلیل و شناسائی الزامات آن در

های طب رزمی، دفاعی، مدیریت بحران و پدافند حوزه
 غیرعامل.

  اهداف علمی، پژوهشی و انتشاراتی مؤسسه بهداری رزمی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  دفاع مقدس، مقاومت و

 الاعظم.

 بهداشت و پیشگیری در شرایط  بررسی و تبیین مبانی علمی
 جنگ و صلح.

 برای همه بهداری رزمی  بررسی و تبیین مبانی علمی
 شرایط.

 با  هنری ادبیات پایداری ،بررسی و تبیین مبانی فرهنگی
تأکید بر ادبیات و فرهنگ امداد و نجات، معرفی نگارها و 

 های مرتبط.ها، و سایر آثار فاخر حوزهنگاره

  تبیین، توصیف، تحلیل و ترویج تناسب بین اخلاق و معنویت
و مصادیق طب ای در میادین مقاومت با علم و تجربه حرفه

 رزمی.

 بهداری رزمی، طب رزمی،  شناسایی و معرفی آثار برجسته
 تهدیدات نظامی جدید، پدافند غیر عامل.

 در اصحاب سلامت،  بررسی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت
ها و میادین اورژانس و امداد و مدافعان و رزمندگان عرصه

 نجات.

 دهای مشارکت در اهداف راهبردی نظام سلامت )رویکر
 مرجعیت علم و فناوری، خودکفائی، جهاد علمی و.....(.

  مؤسسه بهداری رزمی سایراهداف به پیشنهاد و تصویب
الله دفاع مقدس و مقاومت و دانشگاه علوم پزشکی بقیه

 الاعظم.
 

 ئت تحریریهیه
Editorial Board 
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