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در سال  ،4411شاخة جامعه روانشناسي انگليس در استراليا تشکيل شد و در سال  4411تحت عنوان جامعهه روانشناسهي اسهتراليا
( )APSبه ثبت رسيد .هدف  ،APSپيشبرد روانشناسي به عنوان يک رشته علمي و حرفه و اشاعه اين پيام اسهت ههه روانشناسهان ا
طريق ارتقاي شناخت علمي و بهزيستي جامعه ،ندگي افراد را دگرگون خواهند سهاخت .جامعهه روانشناسهي اسهتراليا ههه بها بهيا ا
 41,055عضو ،معرّف گستردهترين جامعه تخصصي روانشناسي در استراليا محسوب ميشود ،همواره در پي افزايا سهم روانشناسهي
در سالمت و بهزيستي جامعه استراليا و درک مسائل مهم اجتماعي آن است .گردهمايي عمومي اعضا در اواخر سپتامبر يا اوايل اهتبر هر
سال و معموالً مقارن با هنفرانس ساالنه  ،APSدر مناطق و ايالتهاي مختلف استراليا برگزار ميشود تا فرصتي برابهر را بهراي شهرهت
همه اعضا ،فراهم سا د .مشارهت  APSدر جامعه بينالمللي روانشناسي ا طريق انعقاد تفاهمنامه بها برخهي انجمهنههاي بهينالمللهي
روانشناسي مانند جامعه روانشناسي انگليس ،انجمن روانشناسي امريکا ،جامعه روانشناسهي نيو يلنهد ،جامعهه روانشناسهي آفريقهاي
جنوبي ،انجمن روانشناسي هانادا ،انجمن روانشناسي ژاپن و انجمن روانشناسي اندونزي فهراهم شهده اسهت APS .ميزبهان بيسهت و
هفتمين هنگره موفق روانشناسي هاربردي ( )ICAP 2010نيز بوده هه در ژوئيه  0545در ملبورن برگهزار شهد .در ايهن هنگهره 0155
نماينده ا  16هشور مختلف شرهت داشتند .ديگر مشارهتهاي  APSدر سطح بينالمللي شهامل حمايهت و تهنمين نيها روانشناسهان
نيو يلندي پس ا لزله فوريه  0544در هريسچرچ و همک به روانشناسان ژاپني پس ا لزله ،سونامي و فاجعه اتمهي ويرانگهر مهار
 0544بوده است .اختصاص همک هزينه براي پروژههاي بينالمللي و بين فرهنگي با هدف ترغيه و پشهتيباني ا طهر ههاي ابهداعي
مرتبط با ابعاد علمي و حرفهاي روانشناسي نيز ا ديگر اقدامات  APSبه شمار ميرود.
مسئوليت اداره  APSبه هيئتي منتخ اعضاي جامعه و پاسخگو به آنها در قبال عملکرد و اداره جامعه ،محوّل شده است .همه اعضهاي
جامعه ا مزيت همکاري با گروههاي عضو  APSبهرهمند خواهند شد و پس ا احرا عضويت ،خود به خود به شاخهاي مرتبط خواهنهد شهد
هه با هد پستي شناسايي ميشود و امکان همکاري اعضا را در چهارچوب يک شبکه در سهطح ايهالتي و منطقههاي فهراهم خواههد سهاخت.
 APSداراي  4هالج تخصصي در حو ههاي روانشناسي فيزيولوژي ،اجتماعي ،قانوني ،سالمت ،مشاوره ،تربيتي و تحولي ،سها ماني و ور
است .ضوابط عضويت در مهدار عالهي  APSعبارتند ا  :شا يا بيا ا شا سال تحصيالت تماموقت دانشگاهي ،برخورداري ا درجهه
فوقليسانس يا دهتري روانشناسي با تمرهز بر آمو عملي و هارآمو ي نظارتشده در حو ه تخصصي مرتبط .ههر يهک ا ههالجهها ،بهه
بهبود عملکرد ،حفظ معيارها و تضمين هيفيت حو ه تخصصي خود ا يکسو و پيشبرد آمو و تخصص روانشناسان شهاغل در آن حهو ه
ميپردا ند.
مجلههاي  APSشامل Australian Journal of Psychology :هه چهار بهار در سهال Australian Psychologist ،شها بهار در سهال،
 Clinical Psychologistسههه بههار در سههال( ANZJOP ،مجلههه روانشناسههي سهها ماني اسههتراليا و نيو يلنههد) دو بههار در سههالAustralian ،
 Educational and Developmental Psychologistدو بهار در سهال( The Australian Journal of Counseling Psychology ،ههه ا
مقالهههها ايهن مجلهه اختصهاص يافتهه اسهت)The Australian Community ،
سهال  0540بخشهي ا  Australian Psychologistبهه 
 Psychologistو  GLIP Reviewهه هر دو سه بار در سال ،انتشار مييابند.
هنفرانسهاي  APSشامل هنفرانس ساالنه ،هنفرانس هالجها و اجال ايالتي و ديگر هنفهرانسهها اسهت .هنفهرانس سهال 0540
جامعه روانشناسي استراليا ا تاريخ  1تا  40اهتبر ( 41تا  05مهرماه  )4040در هيرنز واقع در ايالت هوئينزلند ،تحت عنوان روانشناسهي
در خدمت جامعه سالم ) (Psychology for a Healthy Nationبرگزار خواهد شد.
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