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 نام به را ٢١ جديد 1خبش ريزی برنامه ها سال از پس امريكا، روانشناسی اجنمن رهربان ،٢٩٩١ سال فوريه ١٢ در   
 به در ها روانشناس در ميان روابط بيشرت پيشرفت و رشد" آن مأموريت .ندرساند تصويب به "امللل بني یروانشناس"

 یكل اهداف ارتقاي و بالينی عملكرد در پيشرفت و یفرهنگ بني حتقيقات ديدار، به تشويق دانش، گذاشنت اشرتاك
APA باشد می." 
 خمتلف یها زمينه در APA در فعال خبشی بعنوان را خود ای منتظره بطور غري ،٢١خبش اول، سال پنجطی  در       

 از اصلی یها مقاله كه كرد منتشر امللل بني گزارشگر ،2كاس ايوان سردبريی با ارزنده ای خربنامه (۱. )درسان اثبات به
می   عرضه دنيا درروانشناسی  درباره باشد منی دسرتس در ديگر كجای هيچ در كهرا   ديگران و برجسته روانشناسان

  www.apa.org/divisions/52 ،4بالوگلو یمصطف و 3مسنت ويليام نظارت حتت را سايتی وب ( ۲. )دكن
 ليست و آنالين گفتگوی سايت يا بورد وب (۳. )دده می قرار كاربران اختيار در را روز به اخبار كه كرد طراحی
 به وابستهاعضای  دانشجويان، خود، اعضای به را شود می فراهم كاربران به امييل آن طريق از كه گوناگونی  سروها

 كهدر مکانی   سال، هر آگوست در APA جلسات در را ای زنده برنامه (۴. )کند می عرضه متصديان و ها سازمان
 ٢١١ شامل ٢٩٩١ سال در APA برنامه اولني .دكن یم فراهم بدهند، ارائه را خود كار توانند یم ديگران و اعضا
: پذيرد یم ها برترين ساالنه جوايزبرای  را یهاياكانديد ،٢١ خبش سال هر (۵. )بود مليت ٩٩ از كننده ارائه

 را خود یاعضا فعال شركت (۶. )زنان حيطه در یامللل بني حمقق و نامه پايان حمقق حمقق، دانشجو، راهنما، روانشناس،
 یبرا یهاي ختفيف و كند یم فراهم 5استيونس مايكل رياست به امللل بني ارتباطات ازی ا شبكه مهم، یها پروژه در

  .شود یم قائل اعضا یبرا ديگر حمصوالت يا و كتاب
 .است بوده خشنود 6فولر ید رميوند یاجراي امور مدير مجله از APA رهربان فعال یپشتيبان از ٢١ خبش ابتدا از       
 (: اند شده مشخص * عالمتبا )د ان بوده امريكا یرواشناس اجنمن كل رئيس ،٢١ خبش رئيس هفت از نفر چهار

 * ،12تاكوشيان هارولد * ،11اسپيلربگر چارلز * ،10یفارل فرانك ،9گاتسگن گلوريا * ،8دمنارك فلورنس ،7بري ارنست
 یروانشناس در امللل بني روابط ر زمينهد APA یها كميته با جديدخبش  اين14 *. لسياب نورمن ،13واليو ريچارد
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(CIRP)  دنيا متام و امريكا در دانشجويان و روانشناسان به و شده تشكيل ٢٩١١ سال در دارد، نزديك یمهكار 
 مبلغ اين ١١١٩ سال در  .دباشن فعال ساالنه عضويت كمی  هبا نسبت به و بپيوندند یامللل بني خبش به دهدی م اجازه
 .است بوده متخصصان یبرا دالر ۲۲ دانشجويان، یبرا دالر ٢١

 باشدی م خود ويژه یها مأموريت با كدام هر ،یامللل بني عضويت سازمان شش از یيك بعنوان ٢١خبش  امروزه       
 (:١١١٩ اورمري، و 1اورمري)
١. IAAP ( (تاس شده تشكيل ٢٩١١ سال رد) حال در آن یاعضا .است یكاربرد یروانشناس یامللل بني سازمان 

 چهار هر یا كنگره و (امللل بني یمرور  :یكاربرد یروانشناس) فصلنامه باشد، یم دنيا سراسر در نفر ١١١١ حاضر
 ) .www.iaapsy.org.(كند یم ارائه يكبار سال

٩ )ICP( .1491 )یم دنيا سراسر از نفر ٢٢١١ حاضر حال در آن یاعضا .است روانشناسان یامللل بني شورای 
  ) .www.icppsych.tripod.com(كند یم ارائه را ساالنهای  كنگره و( امللل بني روانشناسان)مه فصلنا باشد،

١. IACCP ( (1491 )جمله باشد، یم نفر ١١١ حاضر حال در آن یاعضا .است یفرهنگ بني یروانشناس اجنمن 
 ارئه را رسد یم اجنام به سال دو هر كه یگردمهاي و رسد یم چاپ به يكبار ماه دو هر که را یفرهنگ بني یروانشناس
 .می منايد

٢. IUPsyS ( (1491 )ی آن افراد اعضا) است مليت ٤١ از یا احتاديه .است یروانشناس علوم یامللل بني احتاديه
 را شودی م برگزار سال چهار هر كه یامللل بني كنگره و رساند یم چاپ به را یروانشناس یامللل بني جمله ،(منی باشند

 ) .www.iupsys.org.(منايد یم ارائه
٤. IPSO ( (1444 )از كه آمده بوجود تازه جديد گروه است، یامللل بني یروانشناس یدانشجوي سازمان 

 ) .www.psychologystudents.org .(است شده تشكيل خمتلف یها مليت دانشجويان
 وب سايت آن مراجعه کنيد،بني امللل به  خبشبرای جزييات در مورد 

 www.tamu-commerce.edu/orgs/div52. 
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