Publicações
Informação
Geral
A Associação Internacional de Pesquisa
do Relacionamento (IARR) é uma
organização interdisciplinar que busca
(a) promover avanços no estudo
científico das relações interpessoais e
sociais, e (b) incentivar a colaboração
entre
estudantes,
acadêmicos
e
pesquisadores novos e experientes.
Os membros da IARR representam uma
ampla gama de disciplinas, tais como
estudos
sobre
família,
psicologia,
comunicação,
sociologia,
desenvolvimento infantil, gerontologia,
educação, trabalho clínico (por exemplo,
aconselhamento, terapia), filosofia e
antropologia.
A IARR incentiva a cooperação entre
cientistas sociais em todo o mundo e
apoia a aplicação dos resultados da
investigação
visando
melhorar
as
relações entre os indivíduos.
A organização conta com membros de
seis dos sete continentes e patrocina duas
revistas
(PersonalRelationships
e
Journalof
Social
andPersonalRelationships), um boletim
informativo
(RelationshipResearch
News), uma série de livros (Advances in
PersonalRelationships),
workshops,
congressos bianuais e mini-congressos
específicos.

determinewhich publicationswill be most
usefulto themintheir teachingand research.
 AdvancesinPersonalRelationships

 PersonalRelationships(PR)

Publicada desde 1994, é
um periódico internacional e
interdisciplinar que
promove o estudo
científico no campo das
relações interpessoais,
utilizando uma grande
variedade de metodologias de uma ampla
gama de disciplinas.
De forma geral, os trabalhos publicados
abordam atributos individuais dos
parceiros nas relações interpessoais em
todas as fases da vida, processos
interativos das relações
(comportamentais, afetivos e cognitivos),
a estrutura interna de díades e redes, e
relacionamentos em contextos sociais.
 JournalofSocialandPersonalR
elationships(JSPR)

Periódico internacional
e interdisciplinar que
publicainvestigação
original da mais elevada
qualidade sobre relações
sociais e interpessoais.
Trata-se
de
um
periódico
multidisciplinar, recebendo contribuições
de áreas como psicologia social,
psicologia
clínica,
comunicação,
psicologia
do
desenvolvimento
e
sociologia.
Frequentemente
inclui
revisões de livros mais recentes
publicados no campo.

Representa o culminar
de anos de trabalho
multidisciplinar e
interdisciplinar sobre
as relações
interpessoais.
Patrocinado pela IARR,
a
série oferece aos
leitores
pesquisa e teoria de ponta no campo.
Autores e colaboradores são
pesquisadores de renome internacional
provenientes de diversas disciplinas. Os
volumes incluem revisões integrativas,
trabalhos conceituais, resumos de
programas de investigação e de obras
teóricas de destaque.

Membros

Interessados podem ser membros por 1 ou
2anos
com
desconto
de5%
por
ano.Membros recebem uma assinatura
online do JSPRePR.Ao associar-se ou
renovar por 1 ano, também é possível pagar
um custo adicional para receber cópias
impressas de ambas as revistas (print-ondemand).Membros com taxas reduzidas
estão
listados
aqui:
http://www.iarr.org/membership/

Tipo de membro
MembroRegular

Duração
1 ano

Taxa
$66

Próximos Eventos

Print-ondemand(custoadici
onal): $80

Estudante/Taxa
Reduzida

2 anos

$125

1 ano

$48
Print-ondemand(custoadici
onal): $60

2 anos

InternationalAssociationforRelatio
nshipResearch
Congresso Principal
20-24 de Julho, 2016
Toronto,Canadá

$90

Benefícios:

 Todos os membros recebem dois
boletins anuais, anúncios da IARR,
descontos em taxas de inscrição para
congressos, acesso a um diretório de
membros e descontos em editoras.

Contato

 Todos os membros também recebem
acesso ao JSPR e PR (ou a opção online
ou também a opção impressa).

A afiliação é válida de 1 de janeiro a 31
de dezembro.

Web Site
http://www.iarr.org/

Facebook: iarrorg
Twitter: @iarrofficia

