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زنذگی انساانی را مخلان وداىده، کزاکا   ،مختلف اه رد ابؼاد بسیاری از فؼالیت رد شرایطی هک پانذمی وریوش کروان نظام جهانی را تحت تأثیر قرار داده و

کناذی و اااهص روناذ ا ان    از   اهی متناسب آمىزشی و ژپوهشی با شرایط مىجاىد ػلمی و آمىزشی رد سراسر جهان رد تالش هستنذ ات با ابذاع روش

اه و مخاااااامزاط میاااا ط ز سااااا ی  هذیااااذآوری رد مقابااااان    اهی جامعاااااو باااااری رای  اااااز اری و ات  اه، ممانعاااات وما ناااااذد ا اااان وداااااىدی از تااااالش فؼالیاااات

م و انااذ ات بااا ژپىعیااذ ػلاا  و تااالش ودىدهم رتویااو و آمااىزش رزاااورزی رد ا اان   ااص  ااىده اهساات مااىرد ژپااىگ ژپوهعاا ران ػ ااى  المىضااى ی هک  اسااتد

ایاااذاری  اااى. د ناااذد ه ژپىعیاااذ رزااااورزی را باااا  رده و    اااىی پزنجیااارانذرااران رد  آوری دسااات آ ااااردی رد ا ااان زمدراااو، ااااذرط  ااااز اری و ات 

 ىمی هک رد آن  عاااذم خاانامت جاااامغ و اازااان باااار از ز  اااتمىضااى ی هک اکااازوزه رد اماااام ابؼااااد زنااذ انی جامعاااو بااااری . اااذا.  یااذا کااارده اساااتد 

جامعاو ای باشذ هک رنخ عذم قطعیت و ر سک رد آن با  باشذ و ا ن رد حالی است هک  کنذ، مىجب شذه هک سبک زنذگی اکزوزی   گىهن زنذگی می

د اساااات    ىم  ااااىد، دساااات  یا  ااااو از ز  اااات اهی ػلماااای  ااااىد، میاااازور ردردیااااذه اساااات، رد حااااالی هک   ااااىز   رد  ردساااات و     اااای باااااری از دسااااتاورد

رت  گیری .طالؼاتزاااااااااان بایاااااااااذ رد راساااااااااتای خااااااااانامت      و    ااااااااا  متخصصاااااااااان ػ اااااااااىم رتویاااااااااو و آماااااااااىزش رزااااااااااورزی ر ا ااااااااان باورناااااااااذ هک ج ااااااااات

ژپاىجیی واىد،    اص رزااورزی باشاذد ییاسی هک اکازوزه جامعاو بااری   شاذط باذان  یازمناذ اساتد  یاازی هک اردار   آن  ی ىم انساانی رد  ز  ت

 دجامعو جهانی را    ىی انپایذاری و اضمحالل  ى.  ىاهذ دادد امیذ آنکو رد ا ن راستا، نقص و مسئىلیت  ىد را   نحى احسن، ایفا ومامیی
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