
 
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 دومین كنگره سراسري موج سوم رفتار درمانی 

 1/2/28لغايت  92/8/28 :مورخ 

 نآمفی تئاتر مركزي دانشگاه علوم پزشكی كاشا: مكان 

 دكتر عبداله اميدي: دبير علمي 

 دكتر زهرا زنجاني: دبير اجرايي

 92/8/28چهار شنبه : روز اول 

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی ساعات سخنرانی

 اسالمی جمهوريقرائت قرآن، سرود  8:  11 – 8:  01

 پزشکی اجتماعی سید علیرضا مروجیدکتر  (ریاست محترم دانشگاه) افتتاحیه و خیرمقدم ریاست کنگره 8:  01 – 8:  01

 فوق تخصص اطفال دکتر عباس تقوی دانشگاه  سخنرانی معاونت آموزشی 1-8:01::8

 پست دکتری روان تنی دکتر عبداهلل امیدی گزارش دبیر علمی کنگره از سمینارها و کنگره قبلی 8:  1: – 8:  01

 دکتری روانشناسی محمد حاتمیدکتر  سخنرانی رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 8: 08 – 8::8

 پست دکتری روان تنی دکتر عبداله امیدی بافتارگرایی کارکردی: کلیدی سخنرانی 8::2:18-8

 دكتر علی سازور دكتر محمد منايی، ،دكتر خديجه شريفی، دكتر فاطمه سادات قريشی: رئیسههیئت 

 سمپوزيوم درمانهاي موج سوم؛ اختالالت و مشكالت روانپزشكی 

9:02 – 9:01 
ی بر پذيرش در آموزه هاي دينی مبتن: سخنرانی كلیدي

 ارتقاء سالمت روان

االسالم حبیب اله حجت

 يوسفی

 دكتراي الهیات

9:01-9:02 
درپیشگیري  آوري تاب درمانهاي موج سوم و :سخنران كلیدي

 كودكان و نوجوانان روانپزشكی اختالالتاز 
 دكتر اسماء عاقبتی

دكتري تخصصی 

 روانشناسی بالینی

21  :9 – 01  :9 
  دکتر علی اکبر فروغی م بندی، تحقیقات و مداخالتمفهو :شفقت به خود

دکتری تخصصی روانشناسی 

 بالینی

01 – 21  :9 
 دکترای علوم اعصاب شناختی  دکتر مرتضی علی اشرفی نوروساینس ذهن آگاهی و هیپنوتیزم

:1  :01 –01 
 بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها –استراحت و پذیرایی 

 

 دكتر فرزاد گلی ذهن تن يافته: سخنرانی كلیدي 01: 1: –01:21
 فلوشیب روان تنی

00:01-01:21 
هاي موج  هاي مشترک درمان مولفه :سخنرانی كلیدي

 سوم
 دكتر ابوالفضل محمدي

دكتري تخصصی 

 روانشناسی بالینی

00:01-00:01 
پس  نشانگان ضربه عشقبر  درمان متمرکز بر شفقتاثربخشی 

 شقانهی عا از قطع رابطه
  مینا سلطانی

کارشناسی ارشد مشاوره 

 خانواده

00::1- 00:01 
ناسازگار  یو تعهد بر باورها رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 در افراد مبتال به اختالل خوردن یمرکز

روانشناس کارشناس ارشد   هدا معتمد الصنایعی

 بالینی

 ییصفاپریوش   نکات کلیدی رویکرد ذهن آگاهی 1::00 -00:01
 روانشناس بالینی

19:28-11:08 

شناسی اختالالت روانی از نگاه رويكردهاي موج  آسیب: پانل

 سوم

 حمید يعقوبیدكتر : كننده هماهنگ

دكتر حمید يعقوبی، دكتر ربابه نوري، دكتر ابوالفضل 

  ، دكتر فرزاد گلیمحمد منايیمحمدي، دكتر 
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 ناهار ونماز 1::1-00:::0

 ج سوم؛ اختالالت مصرف مواد و رفتارهاي اعتیاديسمپوزيوم درمانهاي مو

 ، دكتر امیر قادريآقاي علی بیغم، دكتر محمد آقاجانی، دكتر معصومه حسینیان:   هیئت رئیسه

12::8 – 12:28 
؛ مولفه مشترک نظیم هیجانت: سخنرانی كلیدي

 درمانهاي موج سوم
 حمید يعقوبیدكتر 

دكتري تخصصی روانشناسی 

 بالینی

00:01- 00 
 دكتر ربابه نوري ذهن آگاهی و رفتارهاي اعتیادي:  سخنرانی كلیدي 

دكتري تخصصی 

 روانشناسی بالینی

00:01 – 00:01 

در رفتارهاي تنظیم هیجان  نقش :  سخنرانی كلیدي

 دكتر امیر قادري اعتیادي

 مطالعات اعتیاددكتري 

00:21- 00:01 

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

زناشویی و کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با نگهدارنده 

 متادون

 معصومه حسنی

کارشناس ارشد روانشناسی 

 بالینی

02:11- 21  :00 

تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در 

آزمایش : تنظیم هیجان بیماران مبتال به اختالل پرخوری

 کورتصادفی کنترل شده یک سو

 ملیحه رحمانی

دانشجوی دکتری روانشناسی 

 بالینی

 بازديد از نمايشگاه كتاب -بازديد از پوسترها 02:11 -1::02
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 28/8/28پنج شنبه : روز دوم 

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی ساعات سخنرانی

 قرائت قرآن 8:02 – 8:  1:

 سمپوزيوم درمانهاي موج سوم و اختالالت جسمی

 دكتر روح اهلل نوريان، ، دكتر سعید مدنیفرح لطفیدكتر رضا دانشور، دكتر دكتر نادر منیرپور، :  یئت رئیسهه

 منیرپور نادر دكتر سوژه بدن مند سرچشمه ذهن آگاهی: سخنرانی كلیدي 8:  08– 2
دكتري تخصصی 

 روانشناسی سالمت

9:01-9 

ريگر به عنوان مدل روان درمانی يا ACT: سخنرانی كلیدي

 پور دكتر میالد خواجه سالمت جويان و سالمت ياران

 تخصصی دكتري

 روانشناسی سالمت

9:01-9:01 
پست دكتري روان  دكتر شهرام وزيري ارتقا پذيرش خود در بیماران مبتال به سرطان: سخنران كلیدي

 تنی

9:21-9:01 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری بیماران 

 MSبه مبتال 
دانشجوی دکترای  جواد سید جعفری

 روانشناسی

18:88 – :8  :2 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و 

 میزان نگرانی مراجعین مبتال به سندروم روده تحریک پذیر

آناهیتا ثمررخی و 

 معصومه همتی
 

دانشجوی دکتری 

 تخصصی روانشناسی

 بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها –یی استراحت و پذیرا 1-01:11::01

:8 :18 – 28  :18 
استاد پیشكوست  مصطفی دهقانیان تاثیر ذهن بر بدن

 كانگ فو توآ

11:18-18::8 
 دكتر علی كالهدوزان زند بدن ما چگونه حرف می

دكتري تخصصی 

 یروانشناس

 دكتر  محمدرضا عابدي  ذهنی سازي: سخنرانی كلیدي 11:28-11:18
دكتري تخصصی 

  روانشناسی بالینی

00:01-00::1 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه سازی و 

 باورهای  فراشناختی و شدت درد بیماران مبتال به میگرن
 نفیسه اصیلی فرد

کارشناسی ارشد 

 روانسناسی

19:28 – 08  :11 
 ش بیمارنقش متافور در درمان و آموز: پانل

 امیرهوشنگ باقريدكتر :  كننده هماهنگ

و  دكتر شهرام وزيري امیرهوشنگ باقري،دكتر 

و  دكتر محمدرضا عابدي دكتر نادر منیرپور،

 تیدكتر عباس شف

:1  :0: – :1  :00 
 ناهار و استراحت –نماز 

 



 
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 دومین كنگره سراسري موج سوم رفتار درمانی 

 1/2/28لغايت  92/8/28 :مورخ 

 نآمفی تئاتر مركزي دانشگاه علوم پزشكی كاشا: مكان 

 دكتر عبداله اميدي: دبير علمي 

 دكتر زهرا زنجاني: دبير اجرايي

 تنی سمپوزيوم درمانهاي موج سوم و اختالالت روان

 دكتر افشین احمدوند، دكتر زهرا گلی  مئن، دكتر مريم مط : هیئت رئیسه

12::8-12:28 

( ACT)درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد: سخنرانی كلیدي

 در بیماران مبتال به درد مزمن

كتر امراهلل د

 ابراهیمی

پست دكتري روان 

 تنی

00:01-00 

درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در : سخنران كلیدي

 اضطراب بیماري
 یدكتر زهرا زنجان

دكتري تخصصی 

 روانشناسی بالینی

 دكتر سجاد بهرامی DNA: سخنرانی كلیدي 00:  01 -00:01
دكتري تخصصی 

 روانشناسی سالمت

00:21-00:01 

آگاهی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

(MBCT )استرس  با کنارآمدن راهبردهای و بر پذیرش بیماری

 پذیرتحریکدر بیماران مبتال به نشانگان روده 

کمال مقتدایی و زهرا 

 عبدالی

 روانشناسی سالمت

02:11- 00:21 

شناختی در رابطه بین  پذیری روان ای انعطاف نقش واسطه

افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و  کیفیت زندگی در دو 

 بعد روانی و جسمانی

 روانشناس بالینی علی فقیهی

02::1- 11  :02 

 بازديد از پوسترها

 از نمايشگاه كتاببازديد 
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ساعات 

 سخنرانی

 تخصص سخنرانان موضوع سخنرانی

 قرائت قرآن 8:  02 – 8: 1:

 سمپوزيوم درمانهاي موج سوم و مشكالت خانواده و كودک

 یقی، خانم انسیه طلفر، دكتر فاطمه عصاريان، دكتر زهرا سپهرمنش دكتر آمنه فهیمی: هیئت رئیسه

دكتري تخصصی روانشناسی  دكتر ساناز جوكار كودكان درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد در : سخنرانی كلیدي 8-8:28::8

 بالینی

دكتري تخصصی روانشناسی  دكتر فاطمه زرگر والدگري ذهن اگاهانه : سخنرانی كلیدي 9:01-8:21

 بالینی

9:01-01  :9 
 ذهنی سازی و دلبستگی

 حسینمحمدسید 

 ویموس

دکتری تخصصی دانشجوی 

 تسالمروانشناسی 

9::1-9:01 
 زاده مردانی اسماعیل اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختالل کژ کاری جنسی زنان

روانشناسی  دانشجوی دکترا

 بالینی

  سیمسلم عبا زناشویی نفس جنسی و دلزدگی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت 1::9 –9:01
 دکتری تخصصی روانشناسی

در خود متمایز سازی و ( ACT)بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  9:01 –9:21

 سازگاری زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی در آستانه طالق

دکتری تخصصی روانشناسی   سعید ایمانی

 بالینی

عهد بر انعطاف پذیری روانشناختی در بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و ت 01:11-9:21

 زنان مطلقه
 نسرین صادقی

 کارشناسی ارشد روانشناسی

 -بازدید از نمایشگاه کتاب -بازدید از پوسترها –استراحت و پذیرایی  1-01:11::01

 روانپزشک دكتر امیرهوشنگ باقري هیپنوتیزم در خانواده :سخنرانی كلیدي 18:28- 18:  8:

 روانپزشک دكتر علی شريفی هیپنوتیزم در روانپزشكی كودک:نرانی كلیديسخ 8::18 -11:18

ی مبتنی بر ذهن آگاهی برای نوجوانان توام با آموزش والدگری ذهن تاثیر مداخله 11:98-11:18

آگاهانه در ارتقاء کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مادرانِ نوجوانان دارای نشانه های 

 ت رفتاری برونی سازی شدهبیش فعالی و مشکال/ نقص توجه

 یدکترای تخصصی روانشناس دکتر اشکان ناصح

 بالینی

 خودکارآمدی ناسازگار و های طرحواره بر حالت سازی آرام بر مبتنی درمان اثربخشی 00:01 -1::00

 طالق های خانواده در دختر نوجوانان

مهشاد ایمانی و راضیه 

 ایزدی

کارشناسی ارشد مشاوره 

 خانواده

 دانشجوی دکتری روانشناسی مژده بقایی الکه  مطلقه زنان گسستگی خود آوری، تاب بر شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی 1::00:01-00

00-00:01 
 هیپنوآنالیز

کاظم  سید محمد

 طباطبایی

 بالینی روانشناس

 درمانهاي موج سوم در مشكالت زناشويی: پانل 19 – 19:  28

 یديدكتر عبداله ام:  كننده هماهنگ

دكتر علی  ،دكتر امیرهوشنگ باقري دكتر عبداهلل امیدي، 

 دكتر فاطمه زرگر شريفی،

 اختتامیه 00: 1:-:0
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