تسوِ تؼالی
یکی اس اّذاف تأسیس داًشکذُ دارٍساسی در داًشگاُ ػلَم پششکی تقیِاهلل(ػج) ،تَجِ تِ جَاًثی اس
دارٍساسی ٍ ارائِ خذهات دارٍیی است کِ کوتز هَرد تَجِ تَدُ است.
تز ّویي اساس ،اس تذٍ تأسیس ٍ در اٍلیي سال (ّ )4931وایش یکزٍسُ تا ػٌَاى دارٍساسی ًظاهی
تزگشار گزدیذ کِ تا استقثال رٍتزٍ گزدیذ ٍ تِ دًثال آى هقزر گزدیذ کِ ایي ّوایش در ػیي سادگی ٍ تی
پیزایگی ّوِ سالِ تزگشار گزدد ٍ هحیطی تزای گزدّوایی ٍ تحث ٍ تزرسی پیزاهَى ارائِ خذهات دارٍیی در
شزایط ًظاهی ٍ ػولیاتی فزاّن گزدد ٍ ًیش تَجِ تِ سًجیزُ تأهیي دارٍّای اختصاصی ًیزٍّای هسلح در دستَر
کار قزار گیزدّ .نچٌیي ،هقزر شذ کِ ارائِ خذهات دارٍیی در شزایط ٍ ٍضؼیتّای اضطزاری ٍ تحزاًی ًیش در
ّوایش پَشش دادُ شَد ،تٌاتزایي اس سال دٍم ػٌَاى ّوایش تِ دارٍساسی ًظاهی ٍ شزایط اضطزاری تغییز ًام
یافت ٍ ّوایش سَم در هْزهاُ سال  ٍ 39چْارهیي ّوایش ًیش در اردیثْشت هاُ سال  39تزگشار گزدیذ .الثتِ،
هطالة تیاى شذُ در طی ایي چْار ّوایش استخزاج ٍ تٌظین گزدیذُ است کِ اهیذ هیرٍد در ّوایش پٌجن
تقذین شزکت کٌٌذگاى گزدد.
اکٌَى در آستاًِ تزگشاری ّوایش پٌجن در  ،39/2/41شَرای سیاستگذاری سیزػٌَاى "تابآوری در تأمین و
تَسیغ دارٍ ٍ تجْیشات پششکی" را تزگشیذُ است ٍ هحَرّای پٌجگاًِ
 -4دارٍّا ٍ تجْیشات پششکی راّثزدی در ًیزٍّای هسلح
 -2صٌؼت دارٍساسی دفاػی ٍ اّویت آى در حفظ ٍ ارتقای تَاى دفاػی
 -9هخاطزات ٍ آسیةپذیزیّای حَسُ دارٍ ٍ تجْیشاتپششکی
 -1چالشّا ٍ راّکارّای تاهیي ٍ تَسیغ ٍ هصزف تْیٌِ دارٍ ٍ تجْیشاتپششکی در شزایط اضطزاری
 -5تجارب ارائِ خذهات دارٍیی در دٍراى دفاع هقذس ٍ هقاٍهت
 -9پذافٌذ غیزػاهل در صٌایغ دارٍیی کشَر
در ایي ّوایش هَرد تَجِ تیشتزی قزار گزفتِ است.
ػالٍُ تز تزًاهِّای ّوایشّای قثلی ،در ّوایش پٌجن فزاخَاى هقالِ ًیش دادُ شذُ است کِ فزصت
ارائِ هطلة تزای افزاد تیشتزی اػن اس اػضای ّیأت ػلوی ،داًشجَیاى ٍ هذیزاى ػزصِ دارٍساسی ٍ ارائِ خذهات
دارٍیی فزاّن گزدد.
اهیذ است ،تا هشارکت ّزچِ تیشتز ػالقوٌذاىّ ،وِ سالِ تز غٌای ایي ّوایش هلی افشٍدُ گزدد.

