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جامعة پژوهش در باب روانشناسي فيزيولوژيک ( )SPRيک جامعة علمي بينالمللي با گسترة وسيعي از اعضا در سراسر جهان است.
اين جامعه با هدف پيشبرد پژوهشهاي بينرشتهاي روانشناسي و فيزيولوژي و مباني فيزيولوژيک رفتار در سال  0691بنا نهاده شد .انتشار
مجله  Psychophysiologyو برگزاري گردهماييهاي ساالنه براي معرفي پژوهشها و نظريههاي اصيل و بديع ،ابزارهاي سنجش و
روششنـاسي ،ارائه دستورالعمل و معيارهاي جديد و بحث و تبادلنظر در خصوص آنها ،در راستاي تحقق اين هدف اصلي جامعه صورت
ميپذيرد.
در حال حاضر SPR ،بيش از  011عضو دارد و از لحاظ سازماني به جامعة روانشناسي امريکا ( ،)APSانجمن پيشبرد علوم ( )AAASو
اتحاديـه سالمت و رفتار ( )CFAHوابسته است .عضويت در جامعه به دو صورت تماموقت و دانشجويـي امکانپذير است .متقاضي عضويت
تماموقت در  SPRميبايست حائز يکي از اين شرايط باشد :پژوهش انتشاريافته در حوزه روانشناسي فيزيولوژيک يا قلمروهاي وابسته ،عضويت در
يکي از انجمنهاي معتبر روانشناسي ،علوم عصبي ،پزشکي ،بيولوژي يا تخصصي مهندسي و در نهايت عالقهمند به روانشناسي فيزيولوژيک و
پيشنهادشده از سوي دو نفر از اعضاي جامعه.
براي عضويت دانشجويي ،متقاضيان ميبايست دانشجوي کارشناسي ارشد يا دکتري روانشناسي فيزيولوژيک يا قلمروهاي مرتبط باشند و
وضعيت تحصيلي از سوي گروه آموزشي آنها ساالنه تأييد شود .عضويت دانشجويي از تخفيف ويژهاي نيز برخوردار است .افراد واجد شرايط
ميتوانند فرم  PDFدرخواست عضويت را تکميل و به دفتر جامعه روانشناسـي فيزيولوژيک ارسال کنند .افرادي که در زمرة اعضاي  SPRقرار
ميگيرند از اشتراک فصلنامه  Psychophysiologyنيز برخوردار ميشوند که مخاطبان خود را در جريان آخرين دستاوردهاي اين حوزة علمي و
دسترسي به پژوهشگرهاي کاربردي و دانشگاهي قرار ميدهد.
کميتـه آموزش و کارآموزي به همـراه کميتة جـذب دانشجويان  SPRدر سال  1100نيز بار ديگر جايزهاي با عنـوان Research
 Fellowship Training Awardرا تدارک ديده است .اين جايزه براي دانشجويان يا افراد فوق دکترا اين امکان را فراهم ميسازد تا در زمينة
ارزيابيها و تحليلهاي روانيـفيزيولوژي از راهنمايي و آموزش متخصصان حوزه روانشناسي فيزيولوژيک خارج از محل تحصيل خود برخوردار
شوند .اين امکانات هزينه سفر به مکاني دور يا پرداخت هزينه سفر يک مشاور به محل آزمايشگاه متقاضي را شامل ميشود .از ديگر جوايز جامعه
روانشناسي فيزيولوژيک ميتوان به  Distinguished Contributions to Psychophysiologyو Distinguished Early Career
 Contributionsاشاره داشت.
گردهماييهاي ساالنه جامعه شامل ارائة نظريه و روشهاي جديد ،همايش ،ارائة مقاله ،پوستر و ايراد سخنراني از سوي مسئوالن و
دريافتکنندگان جوايز جامعه است .قبل از هر گردهمايي ساالنه نيز کارگاههايي با موضوعهاي خاص و مبتني بر پيشرفتهاي روششناختي برگزار
ميشود .همچنين براي ترغيب همکاري اعضا با جامعه و پاسخگويي به آنها ،به موازات گردهمايي ساالنه ،گردهمايي تشکيالتي نيز برگزار
ميشـود .پنـجاه و ششمين گردهمايي ساالنه  SPRدر تاريخ  10تا  12سپتامبر  01( 1109شهريور تا  4مهر  )0062در مينئاپوليس ،ايالت مينهسوتا
بـرگزار خواهد شد .گردهمايي بعدي نيز در تاريخ  00تا  02اکتبر  06( 1102تا  10مهر  )0069در وين ،اتريش برگزار خواهد شد .دريافت اطالعات
در خصوص مجلة  Psychophysiologyاز طريق مراجعه به سايت  Wiley Publishing websiteامکانپذير است.
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