بسمو تؼالی
سخن سردبیر
رد شرایطی هک پانذمی وریوش کروان نظام جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از فؼالیتاه رد ابؼاد مختلف ،زنذگی انسانی را مخلان وداىده ،کزاکا
ػلمی و آمىزشی رد سراسر جهان رد تالش هستنذ ات با ابذا ع روشاهی متناسب آمىزشی و ژپوهشی با شرایط مىجاىد از کناذی و ااهص روناذ ا ان
فؼالی اتاه ،ممانع ات وما ن ااذد ا ان ود اىدی از ت االشاهی جامع او با اری رای ااز اری و ات آوری رد مقاب ان هذی ااذاه و مخا امزاط می ا ط ز س ا ی
اساتد مىضاى ی هک الاهسات ماىرد ژپاىگ ژپوهعا ران ػ اىم رتویاو و آماىزش رزااورزی رد ا ان اص اىده و تاالش ودىدهانااذ ات با ژپىعیااذ ػلام و
آ ااردی رد ا ان زمدر او ،اااذرط ااز اری و ات آوری دساتانذرااران رد زنجی اره ژپىعیااذ رزااورزی را با ا رده و اىی پای اذا ری اى .د نااذد
مىضاى ی هک اکازوزه رد اماام ابؼااد زنااذ انی جامعاو بااری  .اذا  .یاذا کارده اساتد عااذم خانامت ج امغ و اازان باار از ز ات ىمی هک رد آن
زنذگی میکنذ ،مىجب شذه هک سبک زنذگی اکزوزی گىهنای باشذ هک رنخ عذم قطعیت و ر سک رد آن با باشذ و ا ن رد حالی است هک جامعاو
با اری از دس اتاورداهی ػلم ای اىد ،می ازور ردردیااذه اس ات ،رد حا الی هک اىز رد ردس ات و ای از ز ات ىم اىد ،دس ات یا او اس اتد
و ا ا رت
متخ صصا اان ػ ا اىم رتویا او و آما اىزش رزا ااورزی ر ا ا ان باورنا ااذ هک ج ا اتگیری .طالؼاتزا اان بایا ااذ رد راسا اتای خا انامت
ز ت ىم انسانی رد اص رزااورزی باشاذد ییاسی هک اکازوزه جامعاو بااری شاذط باذا ن یازمناذ اساتد یاازی هک اردار آن یژپاىجیی واىد،
جامعو جهانی را ىی انپایذا ری و اضمحالل ى .ىاهذ دادد امیذ آنکو رد ا ن راستا ،نقص و مسئىلیت ىد را نحى احسن ،ایفا ومامیید
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