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در سال  2091فرويد از چهار همکار پزشک اهل وين که آدلر نيز يکي از آنها بود ،دعوت کرد تا در مورد دستاورد خوود بوا آنهوا بوه ب و و
تبادل نظر بپردازد .به اين جلسه که از آن پس در چهارشنبه هر هفته برگزار ميشد عنوان  ،Psychology Wednesday Societyنهواد شود.
به تدريج به تعداد اين گرو کوچک افزود شد و در سال  2091به چهارد عضو رسيد و نام آن به انجمن روانت ليولگور ويون تيييور يافو .
سپس پزشکاني از ديگر کشورها مانند کارل يونگ ،روانپزشک سوئيسي و کارل آبراهام ،روانپزشک آلماني نيز که عالقهمنود بوه کواربرد علو
جديد روانت ليلگر بودند ،به مالقات فرويد رفتند .بسيار از افراد برجستها که به مالقات فرويد ميآمدند در کشورها خوود بوه تيسويس
انجمنها روانت ليلگر م لي مبادرت کردند .به موازات گسترش جوامع م لي روانت ليلگر  ،گرايش به تشوکيل انجمون تصييوي و
بينالمللي روانت ليلگر ايجاد شد و اولين بار طي مالقات ارنس جونز با کارل يونگ پيشنهاد گردهمايي همکاران فعوال سراسور دنيوا بورا
تبادل نظر در خيوص موضوعات روانت ليلگر مطرح شد .فرويد از اين پيشنهاد اسوتببال کورد و بورا م ول برگوزار گردهموايي شوهر
سالزبورگ را پيشنهاد داد .يونگ اين گردهمايي را «اولين کنگر روانشناسي فرويد » ناميد .اين گردهمايي غيررسمي به زعو بسويار اولوين
کنگر بينالمللي روانت ليلگر م سوب ميشود.
انجمن بينالمللي روانت ليلگر ( )IPAقديميترين و گسترد ترين سازمان روانت ليلگر و اولين اجتماع معتبر در دنيا م سووب مويشوود
که مسئولي سازماندهي روانت ليلگر به آن م وّل شد اس  .فرويد و همکارانش در سال  2029بوه طوور رسومي  IPAرا بوه عنووان انجمون
تصييي حوزة نوپا روانت ليلگر بنياد نهادند .اهداف اوليه انجمن شامل  :پيشبرد روانت ليلگر به منزلة يک عل و يوک شويو درموانگر ،
ارتبا اين رشته به عنوان يک حرفه و در امان نگا داشتن عموم از درمانگر ها غيرتصييي از طريق استبرار شاخصها تربيو متصيوص از
يکسو و در نظرگرفتن صالحي تصييي برا عضوي درانجمن بود IPA .همچنان با پشوتيباني فعاليو هوا پووهشوي ،انتشوارات تصييوي،
جمنو که از سال  2091به منزله يک سن سازماني کماکان ادامه داردو و صودور مجووز بورا
برگزار همايشها علمي نظير کنگر دوساالنه ان 
مسئولي ادار انجمن را يک هييت منتصب اعضا ،متشکل از رياس انجمن ،دبير انجمن ،مسئول امور موالي و  12نماينود بوه عهود دارد.
فعالي ها سازماني  IPAاز سو  09کميته بينالمللي و کارگرو به انجام ميرسود .در حوال حاضور  IPAادارة  09سوازمان وابسوته را در 33
کشور بر عهد دارد و از  22099عضو برخوردار اس  .روانت ليلگر که دور آموزشي را با موفبي به پايان رساند باشد ،ه بورا عضووي
در انجمن بينالمللي روانت ليلگر و ه جوامع وابسته به آن حائز شرايط خواهد بود .مسئولي

ارزيابي گرو هايي کوه تمايول دارنود بوه IPA

مل ق شوند بر عهد  International New Groups Committeeاس که قابلي متباضيان برا شروع فعالي به عنوان يک جامعوه علموي و
ارايه دور ها آموزشي پرم توا را مورد ارزيابي قرار ميدهد .گرو متباضي در ابتودا بوه يکوي از گورو هوا مطالعوه ) (IPA Study Groupو در
صورت رعاي شاخصها  IPAپس از دو سال به جامعه موق ( )Provisional Societyتييير وضعي مييابد و برا تبديل شودن بوه بوه
يکي از جوامع دائمي  IPAميبايس دو سال از وضعي موق سپر شد باشد.
چهل و هشتمين کنگر  IPAدر تاريخ  32ژوئيه تا  3اوت  1923در کشور پراگ با عنوان «رويارويي بوا درد :تجربوه بواليني و ت وول شوناختي
مبتني بر روانت ليلگر » برگزار میشود .برا درياف اطالعات بيشتر از جزئيات کنگر از ساي

 www.ipa.org.uk/en/eventsبازديد کنيد.
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مؤسسات آموزشي روانت ليلگر واجد باالترين شاخصها آموزشي بينالمللي ،به اهداف اوليه خود پايبند ماند اس .
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