Genel Bilgiler
Uluslararası İlişki Araştırmaları Derneği (IARR), kişisel ve sosyal ilişkiler
alanlarında yürütülen bilimsel araştırmalardaki ilerlemeleri destekleyen
disiplinler arası bir organizasyondur. IARR üyeleri, psikoloji, aile
çalışmaları, sosyoloji, iletişim, antropoloji, sosyal çalışma ve gerontoloji
alanlarının yanı sıra birçok farklı disiplini de temsil etmektedir. IARR
öğrenciler, akademisyenler ile yeni veya deneyimli araştırmacılar arasındaki
iş birliğini teşvik etmektedir. Derneğin yedi kıtanın altısından üyesi
bulunmakta olup dernek hakemli iki dergiye de sponsor olmaktadır: Kişisel
İlişkiler (PR) ve Sosyal ve Kişisel İlişkiler Dergisi (JSPR). Ayrıca, IARR,
İlişki Araştırmaları Haberleri (Relationship Research News) bültenine,
Kişisel İlişkilerde Gelişmeler kitap serisine, atölye çalışmalarına,
konferanslara ve iki yılda bir düzenlenen temalandırılmış "mini
konferanslara" da sponsorluk yapmaktadır. IARR hakkında daha fazla bilgi
için http://www.iarr.org adresini ziyaret ediniz.

Üyelik
Üyelik avantajları, IARR’ın hakemli dergilerine (PR ve JSPR) dijital
erişimi, İlişki Araştırmaları Haberlerine (Relationship Research News)
erişimi, IARR duyurularını, konferans kayıt ücretlerinde indirimleri,
yayıncı indirimlerini ve organizasyon tarafından sponsor olunan özel
ödüller için başvurma fırsatlarını içerir. Üyeler, 1 yıllık ya da %5
indirim ile 2 yıllık üyelik satın alma seçeneklerine sahiptir. Öğrenciler
ve yeterli seviyede temsil edilmeyen ülkelerden kişiler için indirimli
üyelik ücretleri geçerlidir. Dergilerin basılı kopyası ile ilgili ek ücret
ödemek gerekmektedir. Üyelik 1 0cak’tan 31 Aralık’a kadar olan süreyi
kapsamaktadır. Üyelik ücretleri ve üye olma süreci hakkında detaylı
bilgi için http://www.iarr.org/membership/ adresini ziyaret ediniz.

Yayınlar
IARR, Wiley tarafından yayınlanan Kişisel İlişkiler ve SAGE tarafından
yayınlanan Sosyal ve Kişisel İlişkiler Dergisi olmak üzere iki hakemli dergiye
sponsorluk yapmaktadır. Her iki dergi de ilişki bilimi alanında çok çeşitli
yöntemler aracılığıyla yüksek kalitede disiplinler arası ve uluslararası bilgi
üretmektedir. Yayımlanan çalışmalar genellikle bireylerin yaşam döngüsünün her
aşamasındaki kişisel ilişkilerinin özelliklerine, ilişkilerin etkileşim süreçlerine,
akran ağlarının içyapısına ve toplumsal bağlamda ilişkilere odaklanmaktadır.

IARR ayrıca Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından Kişisel İlişkilerde
Gelişmeler (Advances in Personal Relationships ) adlı kitap serisine de
sponsorluk yapmaktadır. Ciltler, bütünleştirici derlemeler, kavramsal parçalar,
araştırma programlarının özetleri ve başlıca teorik çalışmaları içerir. Katkı
sağlayan yazarlar ve editörler çeşitli disiplinlerde uluslararası düzeyde tanınan
akademisyenlerdir.

Konferanslar
IARR, dünyanın dört bir yanından ortalama 500-600 kişinin katıldığı, çiftli yıllarda olmak üzere iki yılda bir
düzenlenen bir konferansa ev sahipliği yapmaktadır ve bu konferans ana konferanstır. Bununla birlikte tekli
yıllarda, IARR bir ya da birden fazla mini konferansa (belli temalarda düzenlenen) ve Yeni Akademisyen
Atölye Çalışmasına (New Scholar Workshop) ortak sponsorluk yapmaktadır. IARR iş birliğini ve yeni
profesyonellerin gelişimini destekleyen bu mükemmel konferansları düzenlemekten gurur duymaktadır.
Önceden düzenlenen ve gelecek konferanslar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web adresini inceleyiniz:
http://www.iarr.org/conferences/

