
 آکادمی جوانان جهان۲۰۲۲فراخوان عضویت سال 

 در حال حاضر باز است. متقاضیان از بین محققان جوان و مستقل که باالترین سطح  پژوهشی و انگیزه جهت تاثیرگذاری را دارند انتخاب می شوند۲۰۲۲عضویت در سال 
آکادمی جوانان جهان

 محقق در رشته های مختلف است که بر اساس برتری علمی و تعهد به استفاده از تحقیقات خود برای ایجاد جهان بهتر، برای دوره پنج ساله انتخاب می۲۰۰، موسسه ای متشکل از ۲۰۱۰آکادمی جوانان جهان، تاسیس سال 
 کشور جهان می باشند ، که عالقه مند به نقش علم در ایجاد دنیای بهترهستند. ما برای باالترین کیفیت و تأثیرهرچه بیشتر فعالیتهای خود تالش می کنیم. برای۹۴شوند. در حال حاضر اعضای آکادمی و فارغ التحصیالن آن از 

کسبC اطالعات بیشتر در مورد آکادمی جوانان جهان یا برنامه های آن، لطفا به سایت
www.globalyoungacademy.net

مراجعه کنید
 این فراخوان برای همه دانش پژوهانی که در هر رشته تحقیقاتی فعالیتC می کنند، از جمله علوم طبیعی، علوم اجتماعی و همچنین هنر و علوم انسانی، آزاد استزمینه های تحقیقاتی:

 متقاضیان باید بتوانند سطح باالیی از برتری علمی در رشته خود را با ارائه مدارک معتبر و دستاوردهای قابل انتظارآن در آینده اثبات کنند. عالوه بر این، متقاضیان باید الزام و تعهد برای ایجاد تغییر در جامعهCبرتری علمی:
را نیز نشان دهند.  مدرک دکتری یا معادل آن برای متقاضیان الزامی است

 آکادمی جوانان جهان از طیف گسترده ای از برنامه ها در سراسر جهان برای حمایت از دانش پژوهان جوان، ترویج  علم در بین طیف گسترده مخاطبان، مشارکت در بحث سیاست گذاری در علم و تقویتتأثیرگذاری:
حمایت می کند. متقاضیان باید شواهد عالقه یا تجربه خود در یک یا چند مورد از این زمینه ها را ارائه دهند همکاری های بین المللی و بین رشته ای

 سال سن داشته باشند. از متقاضیانی که خارج از این محدوده ها۴۰ تا ۳۰ سال از زمان اخذ مدرک  دکتری آنها گذشته باشد و بین ۷ متقاضیان باید در اوایل تا اواسط شغل مستقل خود باشند، یعنی تقریباً سن / مقطع شغلی:
هستند، همچنان دعوت می شود تا با توجیه اینکه چرا باید تقاضای آنها بررسی شود، درخواست های خود را ارسال کنند

 از هر عضو آکادمی جوانان جهان انتظار می رود در اجالس عمومی ساالنه شرکت کند و همچنین در یک یا چند برنامه آکادمی که شامل توسعه سیاست گذاری ها، تاسیس و ارتقا آکادمی ملی جوانان، حمایت از اطالعانتظارات:
رسانی علمی و آموزشی در سطح ملی و بین المللی، و سفیران دانشمند  جوان  می شود، مشارکتC فعال داشته باشد. آکادمی جوانان جهان یک موسسهC فعال می باشد و عضویت در آن نیازمند تعهد زمانی هر یک از اعضا می باشد.

( در ژاپن برگزار خواهد شد در دسترس باشد۲۰۲۲ )سیزدهم تا هفدهم ژوئن ۱۴۰۱ خرداد ۲۷ تا ۲۳در صورت انتخاب،   عضو جدید آکادمی باید جهت شرکت در اجالس عمومی بعدی که در تاریخ 
درخواست عضویت باید توسط داوطلب تکمیل و همراه با یک توصیه نامه باشد. مدارک الزم و دستورالعمل ها دروبسایت

https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/
قابل دسترس هستند

با توجه به اینکه اجالس عمومی ساالنه  به زبان انگلیسی برگزار می شود ، درخواست ها باید به زبان انگلیسی ارسال شوند
 به وقت ساعت هماهنگ جهانی است. هیچ درخواستی پس از پایان مهلت اعالم شده پذیرفته نخواهد شد۱۸(، ساعت ۲۰۲۱)پانزدهم سپتامبر ۱۴۰۰ شهریور ۲۴مهلت دریافتC درخواست ها ، روز چهارشنبه،  

 در پاتایا، تایلند۲۰۱۸اعضای جدید آکادمی جوانان جهان درسال 
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