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پزشکی نظامی شاخه ای از علوم پزشکی و نوعی پزشکی شغلی است که دربرگیرنده اقدامات بهداشتی و درمانی در شرایط رزم و نبرد و بعد از آن 
است. اهمیت این شاخه از علوم پزشکی زمانی بیشتر آشکار شد که پزشکان متوجه شدند بسیاری از علل مرگ و میر بعد از جنگ نه بدلیل خود 
جنگ و جراحات جنگی، بلکه بدلیل عوارض ثانویه ای است که بعد از آن ایجاد می شود، به عنوان مثال در جنگ های داخلی آمریکا در خالل سال های 
1865-1860 علت فوت بسیاری از مجروحین جنگی عفونت های ثانویه عضو آسیب دیده بود تا خود جراحت. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای 
مختلف دانشکده های پزشکی و پرستاری مرتبط با نیروهای مسلح تاسیس شده و به آموزش این علوم با گرایش نظامی می پردازند و تولیدات علمی 
خود را در قالب کتب و نشریات معتبر منتشر می کنند که از آن جمله می توان به مجله Military Medicine وابسته به AMSUS )انجمن 

جراحان نظامی امریکا( از سال 1891 و مجله Royal Army Medicine Crops وابسته به ارتش انگلستان از سال 1903 اشاره کرد.
خوشبختانه در کشور ما از دو دهه قبل با فرمایش مقام معظم رهبری )مد ظله( دو دانشگاه علوم پزشکی نظامی )دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... و 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران( تاسیس شده اند و تولیدات علمی آنها نیز در قالب کتب و مجالت علمی- پژوهشی داخلی و 
بین المللی چاپ می شود و فصلنامه "پرستار و پزشک در رزم" نیز جزء این گروه است. این فصلنامه در سال 1392 موفق به اخذ رتبه علمی- پژوهشی 
از کمس��یون نش��ریات علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان ش��ده است و هم  اکنون کلیه مقاالت آن از ابتدای سال 1391 در پایگاه های مجالت 
علمی داخلی اعم از Magiran, Iranmedex و SID نمایه ش��ده اس��ت. با توجه به گستردگی مراکز درمانی نظامی در سراسر کشور و وجود 
اعضاء هیات علمی و پژوهشگران عالقمند در این مراکز توام با تجربیات ارزشمند کادر بهداشت و درمان نظامی در طول 8 سال دفاع مقدس، به 
نظر می رسد پتانسیل بسیار باالیی جهت تولید مقاالت علمی در حوزه پزشکی و پرستاری نظامی وجود دارد. لذا از کلیه عالقمندان و پژوهشگران 
دعوت می گردد ضمن ارسال مقاالت علمی ارزشمند خود به پایگاه اینترنتی این مجله در افزایش دانش سایر همکاران سهیم باشند. با آرزوی توفیق.
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