
 پذیرشنوع  عنوان مقاله نویسندگان کد مقاله

C-01-1 سودابه شیره بند ،ثریا ابراهیمی، 

 مریم شریفی وحید حاجی علیانی

مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری، 

اضطراب و استرس در مادران کودکان مبتال به سندروم 

 نفروتیک 

 پوستر

C-01-2  پژمان بریمانی ،اسالمیعلیرضا، 

 اسماعیل مردانی زاده

افزایش  اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر

 صمیمیت در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
 پوستر

C-01-3 یار علی  ،اسدی گنجی فاطمه

 مصلحیمیترا ،دوستی

 یبا تاب آور یوهوش معنو یذهن آگاه نیب یرابطه  یررسب

 ژهیو یها ازینبا فرزندان  یدارا نیدر والد
 پوستر

 ، راضیه ایزدیمهشاد ایمانی 

 

 های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی درمان اثربخشی

 طالق های خانواده در دختر نوجوانان خودکارآمدی ناسازگار و
 سخنرانی

در ( ACT)بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  مرتضی ذاکری ،سعید ایمانی 

زنان دارای تعارض خود متمایز سازی و سازگاری زناشویی 

 زناشویی در آستانه طالق

 سخنرانی

 سخنرانی و دلبستگی ذهنیت سازی و علی موسوی رضا باقریان 

، سمیه رضایی، مژده بقایی الکه 

 سیده خدیجه جمالی

 خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی

 مطلقه گسستگی زنان
 سخنرانی

C-01-4  فاطمه زرگر،مهدیه بهبهانی ،  

 معصومه مقبلی هنزائی

برخودکارآمدی کودکان  بررسی تأثیر استرس فرزندپروری 

 بیش فعال و کمبود توجه
 پوستر

C-01-5 ،فاطمه زرگر، مهدیه بهبهانی  

 معصومه مقبلی هنزائی

بررسی نقش  استرس فرزندپروری و کیفیت زندگی والدین 

 های بالینیکمبودتوجه بر شدت نشانه-فعالکودکان  بیش
 پوستر

C-01-6 ی، فرشاد نظرآقایفاطمه ترکمانی،  

 محمد نامی

کنندگی آن بر کیفیت خواب هندسی و نقش تنظیم مدیتیشن

 مطالعه موردی: زنان میانسال
 پوستر

C-01-7 فارسانی آتوساخسروی ،

، فاطمه اسماعیل مردانی زاده

 برزکار

 اضطراب بر(  ACT)بر پذیرش و تعهد  اثربخشی درمان مبتنی

 مادران دارای کودکان دارای اختالل یادگیری
 پوستر

C-01-8 زهرا درویش زاده 

 

 والدین برای آگاهی ذهن بر مبتنی استرس روش کاهش

 هستند رشد در تاخیر دارای که کودکانی
 پوستر

C-01-9 حمزه ،روحتافی هنگامه 

 احمدیان

 درکاهش آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اثربخشی

 سرپرست بی زنان اضطراب
 پوستر

C-01-10 ربابه نوری،  ،سید علی سازور

 رضوان ساعی 

تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان 

 خانواده بیماران مبتال به اختالل  دوقطبیابراز شده 
 پوستر

C-01-11 ،منیژه عزتی  منصور شادکام

 رستگار، حسین سراوانی

 

 )استرس کاهش بر مبتنی آگاهی ذهن آموزش اثربخشی

MBSR) دانش آموزان جسمی  جرأت ورزی بر میزان

 حرکتی دوره متوسطه دوم

 پوستر

 کودک و خانواده

 1/9/99: ارائهروز 



 

C-01-12 معصومه و  ابراهیم شاکری مطلق
 دلسوز

کارکردهای اجرایی ررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر ب

 کودکان دارای مشکالت ویژه یادگیری 
 پوستر

C-01-13 سادات ملیکا ،شبانیان مائده 

 نصیری ،سعیدهفرد خورشیدی

پیامدهای روانشناختی  بر آگاهی ذهن بر مبتنی برنامه بررسی

 سیستماتیک مرور :نابارور زناندر 
 پوستر

 نسرین صادقی 

 

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف 

 پذیری روانشناختی در زنان مطلقه
 سخنرانی

C-01-14 نوراهلل محمدی، مسلم عباسی ،

 بهمن تیزرو، سعیده شاد

نفس جنسی و  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزتتاثیر درمان 

 مهارتمندی هیجانی زنان بدسرپرست

 پوستر

، ، نوراهلل محمدیمسلم عباسی 

 ، بهمن تیزرو سعیده شاد

نفس جنسی و  تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت

 زناشویی دلزدگی
 سخنرانی

C-01-15 مریم  ،فائزه عباسی نسب

حسین ، حسن کرباسی، کرباسی

دکتر ، کرباسیزینب  ،کرباسیعلی 

 مرادرسولی آزاد  

اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 

 کاهش نشانه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار

 

 پوستر

C-01-16 فیروزه  ،حدیث السادات عدل

 زنگنه مطلق

اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد 

 مبتال به سرطانبرمیزان اضطراب و افسردگی در زنان 
 پوستر

C-01-17 یارعلی  ،شهین غالم نتاج

 دوستی، میترا مصلحی جویباری

بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و هوش هیجانی با بهزیستی 

 روانشناختی دانش آموزان
 پوستر

C-01-18 سامیه  ،طاهره گلستانی بخت

 سیاه پوش

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری 

 روان شناختی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه
 پوستر

C-01-19 ،داوود  مهشاد معتقدی فرد

شکوه منتظری، قاسم زادگان، 

 مریم گنجی

بر اضطراب ( خنده یوگای)تاثیر آموزش خنده درمانی کاتاریا 

های خاص آموزان مبتال به ناتوانیحالت و تبحر حرکتی دانش

 یادگیری

 پوستر

، دکتر لیال حیدری اشکان ناصح 

 نسب، دکتر محمدرضا شعیری

 

ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با تاثیر مداخله

آموزش والدگری ذهن آگاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط 

بیش / سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های نقص توجهبا 

 فعالی و مشکالت رفتاری برونی سازی شده

 سخنرانی


