
  

 نوع پذیرش عنوان مقاله نویسندگان کد مقاله

A-29-1 پرینازمهرابی، اثباتی الهام، 

 پیمان ،تابش یکریم فاطمه

 زاده یوسف

 شغلی خالقیت با هوشی باورهای و فراشناختی آگاهی رابطه

 
 پوستر

A-29-2 زهرا و  ارانی فهیمه اخباری

 سادات گلی

آگاهی بر بهبود ذهن اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن 

 آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتال به اضطراب اجتماعی
 پوستر

A-29-3 امیر حسین  ،ابراهیم بالنده

سید ابولفضل فاطمی ، محمدی

 دکتر عبداله امیدی ،اردستانی

بررسی رابطه ذهن آگاهی با شدت ولع مصرف در افراد مبتال به 

 اختالل سوء مصرف مواد

 

 پوستر

 

A-29-4 
ثریا ، وحید حاجی علیانی

، سودابه شیره بند، ابراهیمی

 رعنا زهتابی ،اکرم عباسی

مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان 

شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی بر ولع و آشفتگی 

 های روانشناختی در افراد سیگاری

 پوستر

A-29-5 سیده زهرا ، معصومه حسنی

 حسینی نسب آستانه

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان 

 و پرخاشگری بیماران تحت درمان با نگهدارنده متادون
 پوستر

 معصومه حسنی 

 

آوری، رضایت  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب

 متادونزناشویی و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با نگهدارنده 
 سخنرانی

A-29-6 الله ، محمدرضا حسین پور

سعید  ،مژگان فیروزی ،سمیعی

 غالمی آهنگران

 رابطه ذهن آگاهی با شادکامی در بین پرستاران

 
 پوستر

A-29-7 زهرا ،حسینی سیدحسین 

 مفرد لطفی طاهره ،سروش

 زنجانی زهرا،نیاسری

 پریشانی تحمل و تکانشگری براساس اینترنت به اعتیاد بینی پیش

 کاشان دولتی دانشگاه دانشجویان در
 پوستر

A-29-8  ملیکا سادات خورشیدی

، مائده شبانیان، سعیده فرد

 نصیری

بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان 

 افسردگی بعد از زایمان
 پوستر

A-29-9 دکتر  ،نازیال خوش خطی

 اصغر جعفری

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش عالیم 

 افسردگی دانشجویان داروسازی 
 پوستر

A-29-10 ابراهیم ، معصومه دلسوز

 شاکری مطلق

بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب سخنرانی شرکت 

 کنندگان دوره های آموزش سخنوری
 پوستر

، عبداله ملیحه رحمانی 

اله  اکبری، ذاتامیدی، حسین 

 عاصمی

تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم 

آزمایش تصادفی کنترل : هیجان بیماران مبتال به اختالل پرخوری

 شده یک سوکور

 سخنرانی

A-29-11 عبداهلل وجیهه روحی ،

 امیدی،شفیقه یوسفی

کیفیت اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر 

 مبتال به سندرم پیش از قاعدگی زندگی دانشجویان

 پوستر

A-29-12 کیامرث ، زهرا زنجانی

 خضریان

درمان با متادون  مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران تحت

 با افراد بهنجار
 پوستر

 اختالالت روانپزشکی و اعتیادی

 8/28/ 92: روز ارائه

 روز



A-29-13 محبوبه علی ، رعنا زهتابی

سودابه شیره  ، اکرم عباسی،پور

 وحید حاجی علیانی،بند

اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی و خود 

 کنترلی در دانشجویان وابسته به شبکه های اجتماعی
 پوستر

مریم فاتحی  ، مینا سلطانی 

 زاده 

پس از  نشانگان ضربه عشقبر  درمان متمرکز بر شفقتاثربخشی 

 ی عاشقانه قطع رابطه
 سخنرانی

A-29-14 مهدی ، معصومه سلطانی

 جهانبخشی

 پوستر و افسردگی( ACT)درمان مبتنی بر پذیرش و تهعد 

A-29-15 بررسی روند تحول با تاکید ویژه بر  :روان درمانی های موج سوم محمد رضا سلمانی

 طرحواره درمانی
 پوستر

A-29-16 پوستر استعاره ها و کاربرد آنها در هیپنوتراپی سعید صادقی ،حسن شاهون 

A-29-17 اکرم  ، سودابه شیره بند

سودابه  ، رعنا زهتابی،عباسی

 وحید حاجی علیانی ،شیره بند

پیش بینی وابستگی به تلفن همراه براساس اجتناب تجربه ای، 

تحمل پریشانی و ذهن آگاهی در دانشجویان دانشگاه آزاد تهران 

 مرکز 

 پوستر

 سخنرانی نکات کلیدی رویکرد ذهن آگاهی پریوش صفایی 

سیدرضا  ،ینسرین عروج 

 سیدطبایی، کلثوم طیبی

های اجرایی  بر کنشبررسی اثر بخشی درمانگری متمرکز بر شفقت 

 و عالیم مرضی در افسردگی اساسی
 سخنرانی

A-29-18 رفتاری  -نظام تحلیل شناختی دکتر خدیجه علوی(CBASP :) رویکرد درمانی خاص

 افسردگی مزمن
 پوستر

سجاد ، علی اکبر فروغی 

 سحر رفیعی، خانجانی

 سخنرانی بندی، تحقیقات و مداخالتمفهوم: شفقت به خود

A-29-19 میترا  ، رحیم کریم پور

 مصلحی جویباری

آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و افکار بررسی اثربخشی 

 ناکارآمد
 پوستر

A-29-20 پیمان فاطمه کریمی تابش ،

 یوسف زاده

هیجانی و حساسیت اضطرابی و  –مقایسه خود تنظیمی شناختی 

 اعتیاد به اینترنت در زنان شاغل و خانه دار
 پوستر

A-29-21 اروجه محمدی مرضیه ،

 زرین معروفی، حسین محسن

 اختالل عالئم شدت کاهش بر هیجانی درمانی تاثیر طرحواره

 اجباری-وسواسی
 پوستر

A-29-22 مصطفی، کریم گل محمدی 

 امیر علی جعفری کیا ،طوبائی

نقش باورهای فراشناختی در عالیم اضطراب اجتماعی و عالئم 

 بالینیعملی در جمعیت غیر -وسواس فکری

 

 پوستر

مهدی ، هدا معتمد الصنایعی  

 ولی زاده

ناسازگار  یو تعهد بر باورها رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 در افراد مبتال به اختالل خوردن یمرکز
 سخنرانی

A-29-23 منصور حسین مظفری ،

 حسین سراوانیشادکام، 

در تقلیل افسردگی دانشجویان کم  DBTاثربخشی رفتار درمانی 

 بینای آرپی
 پوستر



 

A-29-24 معصومه مقبلی هنزائی ،

 زهرا زنجانی، عبداهلل امیدی

بررسی رابطه بین اضطراب سالمت با اجتناب تجربه ای و تحمل 

 پریشانی
 پوستر

A-29-25  معتادان  یشادکامبر انتخاب  یهنظر بر مبنای جمعیآموزش  تاثیر مرضیه مقدسی

 شهرستان بروجرد
 پوستر

A-29-26  مرضیه مقدسی 

 

اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر پرخاشگری 

 جامعه معتادان شهرستان بروجرد و بهبود سالمت اجتماعی
 پوستر

A-29-27 پروفسور ، فرشاد نظرآقایی

 کریشنا باهات .ک

تنفس و تاثیر دوره آموزشی سه ماهه مدیتیشن یوگایی مبتنی بر 

-تکرار مانترا همراه با آناپاناساتی مدیتیشن بر دامنه امواج بلند آلفا

اس ام آر و بتای مغزی در مقایسه با مدیتیشن هندسی در زمان 

 (مطالعه تصادفی کنترل شده)شناختی  -استراحت و تکلیف ذهنی

 پوستر

A-29-28 عبداهلل ، علی مهدی پور

آذرسادات ، زهرا زنجانی، امیدی

 پیغمبری

اثربخشی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان 

 مطالعه موردی: اختالل وسواسی جبری
 پوستر

A-29-29 میرابوالقاسمی سیدمجید ،

ناصر ، زادهخلیل نسرین

 گمنامی 

درمانی جهت آگاهی از محتویات کاربرد هیپنومدیتیشن  و نقاشی

های های وی با نقاشیذهنی بیمار افسرده و مقایسه نقاشی

August Nattere  (ی موردیمطالعه ) 

 پوستر

A-29-30 Farzaneh kargar 
Azam Davod, Farshad, 

NazarAghaei 

Evaluating the role of geometric meditation on 

spiritual health, psychological resilience and life 

satisfaction of practicing versus non-practicing 

women 

 پوستر

A-29-31 Zohreh Sadat, 

Abdollah Omidi, Reza 

Yazdanimehr, Hossein 

Akbari 
The Effect of Mindfulness-integrated Cognitive 

Behavior Therapy on Depression and Anxiety 

among Pregnant Women: a Randomized Clinical 

Trial 

 پوستر

A-29-32 Zohreh Sadat, 

Abdollah Omidi, Reza 

Yazdanimehr, Hossein 

Akbari 

Mindfulness training and quality of life Among 

pregnant women: A randomized clinical trial 
 پوستر
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