
 توسط دبیرخانه اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری شده داوریلیست خالصه مقاالت فارسی 

کد 

 مقاله
 نویسندگان عنوان مقاله

پذیرش یا عدم 

 پذیرش

1 
 رد افسردگی عالئم شدت کاهش بر رفتاری فعالسازی اثربخشی

 کرمانشاه شهر شهید فرزندان بین
 پوستر نامشخص

2 
 تنظیم های استراتژی بین رابطه در آوری تاب ای واسطه نقش

 زندگی از رضایت با پریشانی تحمل و هیجان شناختی

 خشک اندامی علیرضا

 نسب اسماعیلی مریم

 گلزاری محمود

 پوستر

3 
اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت 

 عملی-اختالل در مبتالیان به وسواس فکری

 افتخارزاده راضیه

 حسینیان سیمین

 یزدی منور سیده

 شمس جمال

 پوستر

4 
تاثیر آموزش کفایت اجمتماعی بر بهبود عملکرد دانش آموزان با 

 اختالل یادگیری
 عدم پذیرش 

مقایسه بهشیاری ، خودکارآمدی و متغیرهای دموگرافیک در  5

 سیگاری های در حال ترک و ترک کرده

 تهمینه میری سرگزی

 بوگر رحیمیان اسحق
 پوستر

6 
 رب شناختی رفتاردرمانی با همراه غذایی رژیم اصالح اثر بررسی

 ایران حفاری ملی شرکت چاق کارکنان وزن کاهش

 نامجونیا مسیح

 نژادان پونده اکبر علی

 نژادان پونده فاطمه

 نژادان پونده علی

 مکوندی ماریا

 پوستر

 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی 7
 جعفریجواد سید 

 امیدی عبداله
 پوستر



8 

بررسی سهم هریک از مؤلفه های تحمل پریشانی در پیش بینی 

 رضایت از زندگی دانشجویان

 خشک اندامی علیرضا

 کالهدوز زهره

 آسیابی مینا

 پوستر

9 
تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش عالیم 

 جسمانی معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

 بابایی زینب

 جعفری اصغر
 پوستر

10 
رابطه بین تاب آوری روانشناختی با ذهن آگاهی در بین دختران 

 پایه سوم متوسطه شهر اصفهان

 فرزان فائزه

 زرگر فاطمه
 پوستر

11 
رفتاری بر بهبود اعتماد به  –اثر بخشی موردی درمان شناختی 

 نفس نوجوان دارای هوشبهر پائین تر از متوسط
 عدم پذیرش 

12 

اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی و 

افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه پنج 

 اصفهان

 پوستر سمیه عابدی درچه

13 
تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطالعات در کاهش عالیم 

 در بیماران زن مبتال به یبوست  افسردگی و اضطراب
 پوستر لهجه صدقانیس خوش 

14 

سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطالعات بررسی 

در دانشجویان سیگاری و  و راهبردهای مقابله ای هیجانی  منفی

 عادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 نیا پیمان بهرام

 افشاری علی

 محمدیاری قاسم

 پوستر

15 

ش بر کاه (CBT)شناختی  -تحلیلی بر اثربخشی مداخله رفتاری

در بیماران زن مبتال به  (GAD)عالئم اختالل اضطراب فراگیر 

 این اختالل

 عدم پذیرش 

16 
 -عاطفی -عقالنی شیوه به مادران گروهی مشاوره اثر بر تحلیلی

 آنها فرزندان امتحان اضطراب کاهش در الیس رفتاری
 عدم پذیرش 

17 
اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در 

 کاهش اضطراب و  افسردگی زوجین

 آزاده عابدینی

 
 پوستر



18 

آوری و های دفاعی، تاببر مکانیزم تاثیردرمان فراشناختی

 خودکارآمدی بیماران مبتال به

 مولتیپل اسکلروزیس

 اصغرخاه الهه

 شاره حسین
 سخنرانی

19 
ی ذهن آگاهی و دشواری در تنظیم هیجان با استعداد رابطه

 در دانشجویان سوء مصرف مواد

 زهرا زنجانی

 صادقی مصطفی

 حسینی محمود سید

 دیاری احسان

 سخنرانی

20 
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس تنظیم هیجانی مثبت و 

 منفی

 جواد سید جعفری

 امیدی عبداله
 پوستر

21 
افسردگی و  بینی در پیش هیجانی تنظیم و ذهن آگاهی نقش

 دانشجویان اضطراب

 مهدیه شفیعی تبار

 
 پوستر

22 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مهارت های مقابله 

 معتادای و مهارت های ارتباطی همسران مردان 

 لیلی نوریان

 صدیقی فرشته

 آقایی اصغر

 پوستر

23 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی 

 هیجان در مردان تحت درمان با متادون

 محمدی لیال

 زاده صالح مریم

 نصیریان منصوره

 پوستر

24 

اثر بخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری برکاهش 

اضطراب  امتحان و افزایش خودکارآمدی دانش آموزان دختر اول 

 دبیرستان

 محمد مهدی پسندیده

 معصومه طاهری
 پوستر

    

26 
بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و اضطراب دانشجویان دختر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحدساری

 فهیمه اکبری

 ابراهیم محمدیان آکردی
 پوستر



 هدی بابایی کفاکی

27 
پذیری روان تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،  بر انعطاف

 شناختی در زنان چاق

 لیلی نوریان

 اصغر آقایی
 پوستر

29 
بررسی اثربخشی آموزش بخشودگی مبتنی بر فراشناخت بر 

 کاهش اضطراب

 کچی رضایی وحید

 یوسفی زهرا

 فروزنده الهام

 حسینی مهرداد سید

 پوستر

30 
  نفس عزت میزان بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی

 معلمان شهرستان مبارکه اصفهان

 حسینیسید حسین 

 حسن حیدری

 

 پوستر

31 
 روان سالمت بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی

 استان اصفهان معتادان

 سید حسین حسینی

 حسین داوودی

 

 پوستر

32 
مقایسه مؤلفه های فراشناخت در بیماران مبتال به اختالل 

 اضطراب فراگیر و اختالل وحشتزدگی

 محمّدی محرّم

 علیلو محمود مجید

 آباد نصرت هاشمی تورج

 پوستر

33 
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و 

 فرسودگی روانی همسران بیماران اسکیزوفرنیا
 پوستر طاهره کیانی

34 
کارکرد خانواده ادراک شده و افکار خودکشی دانشجویان: نقش 

 کننده نشخوار ذهنیتعدیل

 اسداهلل اکبری

 لیلی پناغی

 مهربهار آیت 

 پوستر

35 
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای برونی 

 عملی-سازی شده کودکان دارای اختالل وسواس فکری

 زینب مجلسی

 راضیه ایزدی
 سخنرانی



36 
مقایسه  باورهای فراشناخت در بیماران مبتال به افسردگی اساسی 

 و اختالل اضطراب فراگیر

 درق بنفشه جعفری علی

 محمدی محرم

 منوچهرسعادتخواه

 پوستر

37 
ای و یوگ برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی  اثر بخشی 

 نابارورزنان بر افسردگی، اضطراب، استرس   گروهی هوشیارانه 

 هویدا شهرزاد

 آبادی محمود زارعی حسن

 دباغی پرویز

 سخنرانی

38 
افزایش بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی و واقعیت درمانی در 

 رضایتمندی زناشویی در زوجین مستعد طالق
 پوستر فیروزه غضنفری

 عدم پذیرش  علم رفتار بافتاری: فلسفه علم نوین در موج سوم روانشناسی 39

40 
بررسی تاثیر فنون ذهن آگاهی درکاهش اضطراب اجتماعی دانش 

 آموزان
 عدم پذیرش 

41 
شناختی اثربخشی درمان تلفیقی ذهن آگاهی مبتنی بر 

 رفتاری در دانشجویان با نشانه های افسردگی و اضطراب

 کمال نظری مینا

 راد فرزین بنفشه
 سخنرانی

42 
رابطه شبکه های اجتماعی مجازی، اهمال کاری و عملکرد 

 تحصیلی در دانشجویان
 عدم پذیرش 

43 
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کیفیت 

 دخترساکن در خوابگاهزندگی دانشجویان 
 پوستر حمیده صمدی

44 

پیش بینی میزان رضایت زناشویی براساس جهت گیری مذهبی و 

مثبت اندیشی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 1393ارسنجان در سال 

 اسکندری میترا

 کامکار علی
 پوستر

 عدم پذیرش  هاواقعیت و هاسوءتفاهم: ایران در رفتاردرمانی سوم موج مسئله 45

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر حضور پویای در لحظه بر  46

 فرسودگی شغلی معلمان

 مهدی شاملو

 فاطمی محسن سید
 پوستر



 حمیدی فریده

47 
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس و 

 استرس ناباروری زنان نابارور

 آزاده عابدینی

 
 پوستر

48 
بر روابط موضوعی )ابژه( بر مدت مبتنیدرمانی کوتاهاثربخشی زوج

 افزایش رضایت زناشویی

 بهبودی معصومه

 ندا عطاپور
 پوستر

49 
بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان برافزایش خودکارآمدی 

 اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد

 عاملی عطیه

 ربافشع حمیدرضاآقامحمدیان

 کیمیایی سیدعلی

 پوستر

 عدم پذیرش  خانواده در آنان جایگاه و زنان اجتماعی نقش 50

51 
رابطه تحمل پریشانی و تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجانی 

 با اختالل استرس پس از سانحه

 پور عبدل قاسم

 علیزاده فریدون
 پوستر

52 
 مبتال به یماراندر ب یرشبر تعهدوپذ یدرمان مبتن یاثر بخش

 (ی)مطالعه مورد یراختالل اضطراب فراگ

 مهنازکیانی

 زاد پزشک سهیال
 پوستر

53 
اثربخشی درمان پذیرش وتعهد بر وضعیت و ترس زناشویی، 

 رعایت انصاف و بخشودگی تغصیرات میان زوجین ناسازگار

 رایحه مدرسی عالم

 بوگر رحیمیان اسحق
 پوستر

پذیرش و تعهد در کاهش بررسی تأثیر درمان مبتنی بر  54

 پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی

 مهدی امیدیان

 نگهبان سکینه
 سخنرانی

55 
بررسی رابطه ی بین عزت نفس و سالمت روانشناختی در میان 

 دانشجویان
 عدم پذیرش 

 بررسی رابطه سبک اسناد و حل مسئله در میان دانشجویان 56
 محمدی گل کریم

 یعقوبی حمید
 پوستر



 زاده صالح زهرا

57 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان مصرف، 

 مصرف کنندگان به مت آمفتامین

 میرمحمدی زهرا

 آقایی اصغر

 عرفان عارفه

 صدرایی امیررضا

 سخنرانی

58 
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، ناگویی هیجانی و 

 سبک های دفاعی من با سبک های دلبستگی
 پوستر جمالی مرضیه

59 
آگاهی مبتنی بر درمان شناختی اثربخشی آموزش ذهن

(MBCTبرافزایش شادکامی وامیدواری زنان مطلقه) 

 سحر میرآویسی

 احمدیان حمزه
 پوستر

60 
 کیفیت بر پذیرش و تعهد بر مبتنی درمانبررسی اثربخشی 

 بیرجند آزاد دانشگاه دانشجویان ناکارآمد های نگرش و زندگی

 معتمدالصنایعی هدی

 آهی قاسم
 پوستر

61 

 اطمینان کاهش بر( MCT)فراشناختی درمان اثربخشی

 یدارا افراد شناختی خودآگاهی و افکار کنترل به نیاز شناختی،

 (GAD)فراگیر اضطراب اختالل

 علیلو محمود مجید

 هاشمی تورج

 علیائی باویل لشکری آرزو

 سخنرانی

62 
 مراجعه زوجین تاب آوری بر خانواده زندگی اثربخشی آموزش

 اصفهان شهر مشاوره مراکز به کننده

 محبوبه رضایی

 رضایی رحیمی اصغر علی
 پوستر

64 
مقایسه مهارتهای ذهن آگاهی در زنان مبتال به عالیم سندروم 

 ساله شهر تهران 20-45پیش از قاعدگی و زنان غیر مبتال 

 محبوبه احمدی

 زرگر فاطمه
 پوستر

65 
ذهن آگاهی با تاکید بر مطالعات انجام شده  مروری بر مفهوم

 درحوزه کودکان و نوجوانان
 عدم پذیرش 



66 
شناختی و مولفه های آن در مادران مقایسه بهزیستی روان

 کودکان اوتیسم و عادی شهر اصفهان

 سمیه پناهی

 خیاطان فلور
 پوستر

67 
تا  14مقایسه بین هدف در زندگی و تاب آوری در نوجوانان دختر

 ساله تحت پوشش بهزیستی و عادی شهر اصفهان 18

 بتول صدیقی

 خیاطان فلور
 پوستر

68 
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان 

 مبتال به اختالل بی خوابی

 متقی رضا

 کامکار علی

 ماردپور علیرضا

 پوستر

69 

تاثیر آموزش شکل دهی توجه بر تقویت توجه متمرکز و پراکنده 

پیشرفت درسی و خودکارآمدی درسی کودکان مقطع ابتدایی و 

 بیش فعالی-دارای اختالل نقص توجه

 ناظر محمد

 کامیاب الهام

 مختاری محمدرضا

 پوستر

70 

سؤالی مقیاس  30بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم 

( در جمعیت مادران PPFانعطاف پذیری روانشناختی والدین )

 ایرانی

 احمدی سحر

 زرگر فاطمه

 هفشجانی صادقی الهه

 پوستر

71 
خصیصه خود شیء انگاری و شرم از بدن در زنان و دختران: نقش 

 پیش بین استراتژی های تنظیم شناختی هیجان

 خشک اندامی علیرضا

 شیرازی عفت

 پازوکی محدثه

 پوستر

72 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر یادگیری زبان 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیدوم 

 عزیزپور طاهره

 نیا افشاری کریم
 پوستر

73 
مقایسه باورهای فراشناختی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان 

 و عادی

 سیده نگار برکت

 صادقی سعید
 پوستر



74 
بینی گسلش شناختی بر اساس عوامل شناختی، پیش

 رفتاری، هیجانی و فراشناختی

 اکبری مهدی

 ضرغامی فیروزه
 سخنرانی

75 
ه مبتال ب یماراندر ب یرشپذ بر تعهدو یدرمان مبتن یاثر بخش

 (ی)مطالعه موردافسرده خوییاختالل 

 فروغ سادات موسوی

                                                                    اکبری اکرم

 مودب شبنم

 پوستر

76 
( ACT) پذیرش و تعهد بر مبتنی درمانی زوج اثربخشی بررسی

 اصفهان شهر شاغل زوجین تعارضات زناشویی برکاهش
 پوستر زهرا کاشفی

78 
مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس اجتماعی بررسی تاثیر 

 کودکان و نوجوانان مبتال به سرطان

 اسدی پروانه

 قجاوند کاظم

 محمدرضاعابدی

 پوستر

79 
 -و تعهد بر وسواس فکری  مشاوره مبتنی بر پذیرش تاثیر مطالعه

 نوجوانان مبتال به سرطان عملی کودکان و

 اسدی پروانه

 قجاوند کاظم

 محمدرضاعابدی

 پوستر

80 
اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی با گروه درمانی  مقایسه

 کاهش عالئم اختالل انطباق دانشجویان  در شناختی

 زنوزیان سعیده

 بیرشک بهروز

 غرایی بنفشه

 دهقی اکبری اشرف

 سخنرانی

81 
 شیبر افزا یرفتار -یشناخت یروان درمان یاثر بخش یبررس

 یزوفرنیمبتال به اسکبیماران عملکرد فراشناخت 

 منش رضائی باقر

 باف شعر آقامحمدیان رضا حمید

 آبادی حسن حسین

 پوستر



82 
ه مبتال ب یماراندر ب یرشپذ بر تعهدو یدرمان مبتن یاثر بخش

 (ی)مطالعه مورداساسیافسردگی اختالل 

 فروغ سادات موسوی

                                                                    اکبری اکرم

 مودب شبنم

 پوستر

83 
 فراگیر، اضطراب اختالل در فراتشخیصی هایمؤلفه یمقایسه

 غیربالینی جمعیت و قطبیتک خلقی اختالل

 ایمانه عباسی

 محمدی ابوالفضل
 پوستر

85 
تاثیر درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و 

 افسردگی و افزایش سرسختی مادران کودکان طیف اتیسم

 رویا پایمرد دهکردی

 بروجنی نیکوبین
 پوستر

86 
ای در های مقابلهسهم راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سبک

 بینی میزان نشخوار فکری زنانپیش

 رضاخانی دختسیمین

 فرزانه رضائی
 پوستر

87 

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در 

مبتالیان اختالل شخصیت ضداجتماعی مرد زندان عادل آباد و 

 1393افراد عادی شهر شیراز در سال 

 حسین بیات

 
 پوستر

88 
اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تعارض 

 زوجین متقاضی طالق در دادگستری شهر کرماندر  زناشویی

 نژاد رایینی زهرارضایی

 هنرپروران نازنین

 اردالنی الدن

 بارانی اعظم

 فر شادمان شهره

 پوستر

89 
بر  تعهد و پذیرش بر مبتنی گروهی روان درمانی اثربخشی مقایسه

 مصرف کنندگان متادون در هیجان شناختی تنظیم و مصرف ولع

 مهنی ماریکی نفیسه

 نژاد مطهری حسین
 پوستر



90 
بر کاهش خلق  (ACT)بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی

 2بیماران مبتال به دیابت نوع منفی و شادکامی 

 خشوئی محمدی معصومه

 قربانی سلمان

 خشوئی محمدی انگیز روح

 ایرج بیژن

 پوستر

91 
بررسی رابطه میان ذهن آگاهی با پذیرش و تعهد و تنظیم 

 شناختی هیجان

 جواد سید جعفری

 عبداله امیدی

 محمد صادق میرعلی

 پوستر

92 
بررسی میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 بر درد مزمن زنان سالمند

 حضرتی الهام

 عقیلی مجتبی سید
 پوستر

93 
کاهش عالئم اضطراب در کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی از 

 پذیرش و تعهد؛ مطالعه تک آزمودنیطریق درمان مبتنی بر 

 صفری سعیده

 یزدخواستی فریبا
 پوستر

 عدم پذیرش  (ACTدرد مزمن از دیدگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) 94

95 
 راهبردهای با منفی ارزیابی از ترس و شده ادراک استرس رابطه

 دانشجویان در ای مقابله

 خوارزمی شاداب

 زارعی حسن

 صدیقی مسعود

 چسلی روشن رسول

 پوستر

96 
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برسبک مقابله ای و 

 سکنترل درد زنان مبتال به ام ا

 رضاپور پریسا

 قربانی مرضیه

 برجعلی احمد

 پوستر



99 
رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  در چهارچوب مدل 

 سازگاری روی

 بیگی راضیه

 زهراخادمی

 ایمانی الهام

 طیاری نرگس

 عابدینی سمیره

 پیران پگاه

 جمهیری رضا

 پوستر

102 

 پذیری انعطاف افزایش در ACT  درمانی گروه اثربخشی

 اضطراب درمان در افکار کنترل ناسالم های شیوه وکاهش روانی

 مشاوره مرکز به کننده مراجعه زنان

 بیات مرجان

 فرشی کریمی لیال

 نژاد رجب آزاده

 پوستر

103 
 با عاطفی ارتباطات در سالم وابستگی بر شناختی آموزش تاثیر

 متوسطه دوره دختران در مخالف جنس
 عدم پذیرش 

104 
تأثیر هوش هیجانی و رابطه آن با خودکارآمدی معلمان 

 مقطع اول ابتدایی شهر تهران

 نادری اله حبیب

 پرست معصوم شیوا
 پوستر

 ارمندک اثر بخشی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی زنان 105

 ابوالفضل محدّث اردبیلی

 دلویی حسینی شیما

 وجودی مریم

 پوستر

106 
اثربخشی کاهش استرس مبتنی  بر ذهن آگاهی بر استرس، 

 اضطراب و افسردگی بیماران مبتال به لوپوس

 سمیه یگانه

 علیزاده حاجی کبری
 پوستر

107 
درمان های موج سوم در بهبود روابط خانواده و زوج درمانی در 

 ایران
 عدم پذیرش 



108 
بررسی رابطه ذهن آگاهی و رضایت زناشویی در بین 

 دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

 زهراافکاری شهرستانی

 
 پوستر

109 
اثربخشی  درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار 

 فکری نوجوانان افسرده دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان

 ابوترابیانمرضیه 

 ایلناز سجادیان
 پوستر

110 
 تاثیر درمان فراشناخت بر باورهای فراشناخت، فرانگرانی و

 اضطراب فراگیر: مطالعه تک آزمودنی
 پوستر آرزو عظیم زاده پارسی

 بررسی رابطه ذهن آگاهی با صفات شخصیت 111

 رستخیز عادل نرگس

 موسوی الناز

 دینور ابراهیمی فریبا

 محمدیان الهه

 پوستر

 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر اهمالکاری دانشجویان 113

 ارکان صیدی

 سهرابی احمد

 زمستانی مهدی

 پوستر

114 
رابطه عاطفه منفی و تحمل پریشانی با سو مصرف مواد در 

 افراد وابسته به مواد شهرستان مرند

 پور عبدل قاسم

 وجودی بابک

 علیزاده فریدون

 پوستر

115 

ودرمان اختالل افسردگی اساسی، از دیدگاه درمان سبب شناسی 

های موج سوم رفتار درمانی با تاکید بر درمان مبتنی بر پذیرش و 

 (ACTتعهد)

 عدم پذیرش 

116 
تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی 

 دختران دبیرستانی

 ناصری صحرا

 مقدم امیری فاطمه
 پوستر



117 
 در زندگی کیفیت و آن ابعاد و هیجانی هوش رابطه تعیین

 اردکان دانشگاه دانشجویان
 پوستر محمد رضا عباسی سرچشمه

118 
بررسی رابطه احساس شادکامی بر کیفیت زندگی دانشجویان 

 اردکان

 باغستانی حسین

 سرچشمه عباسی محمدرضا
 پوستر

119 
مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران گوارشی، قلبی و سالم 

 اصفهان شهر

 کاوسی مینا

 زرگر فاطمه
 پوستر

120 
های سازی رفتاری بر کاهش نشانهاثربخشی درمان فعال

 افسردگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

 زاده اله فتح نوشین

 مجتبایی مینا
 پوستر

121 
ارزیابی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بیماران مزمن 

 جسمی

 شهربابک مرادی زهرا

 داوودی ایران
 پوستر

122 

 در (ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانیگروه اثربخشی

 وسواس اختالل به مبتال زن بیماران افسردگی عالیم کاهش

 شدید عملی-فکری

 علیزاده اصغر

 پاشازاده سولماز

 زاده، حسین سمیه

 پوستر

123 
میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار در 

 کرماناستان 
 عدم پذیرش 

124 
رابطه مولفه های ذهن آگاهی با بهزیستی روانشناختی در 

 معلمان

 صادقی نسرین

 صادقی فریده

 فروزنده الهام

 پوستر

 بررسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد کمرو 125
 صادقی نسرین

 صادقی فریده
 پوستر



126 
ئم کاهش  عالاثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی  بر 

 ثباتی هیجانی در افراد مبتال به اختالل دو قطبیافسردگی و بی

 اخوان شیوا

 سجادیان ایلناز
 پوستر

127 
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش 

 رضایت مندی زناشویی زوجین

 نامنی ابراهیم

 نامنی ابراهیم

 امینایی ثابتی وجیهه

 پوستر

 مشکالت خورد و خوراک با متغیر بدتنظیمی هیجانیرابطه  128

 موسوی الناز

 دینور ابراهیمی فریبا

 رستخیز عادل نرگس

 محمدیان الهه

 پوستر

129 

موزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر طالق آ

عاطفی و فاجعه پنداری دردروی زنان مبتال به فیبرومیالژیا شهر 

 اصفهان

 سترپو مصطفوی خیاطان صدیقه

130 
رابطه اختالل شخصیت مرزی با بدتنظیمی هیجانی و تجارب 

 آسیب زای دوران کودکی
 پوستر طلیعه موسوی هندری

131 
اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش وتعهدبرکاهش ترس 

 ازبیمارستان کودکان مبتال به سرطان

 اسدی پروانه

 صفری سعیده

 ندیمی جواد

 سخنرانی

132 
درمانی گروهی و ایفای نقش در کاهش بررسی تاثیر تاتر 

 اضطراب دختران پایه ی دوم ابتدایی شهرستان یزد

 نژاد چابکی زهرا

 صدرآبادی رضایی ساجده

 هنومرور یوسفی مرتضی سید

 پوستر



133 
بررسی تاثیر نمایش درمانی گروهی بر کاهش اضطراب پسران 

 پایه ی پنجم شهرستان یزد

 محالتی ریحانه

 هنومرور یوسفی مرتضی سید

 صدرآبادی رضایی ساجده

 پوستر

134 
تعیین اثر بخشی درمان تعهد و پذیرش بر افزایش سالمت 

 روان و کیفیت زندگی بیماران سرطان پستان

 کورانه اسمعیلی احمد

 علیزاده معصومه
 پوستر

135 
رابطه ذهن آگاهی با متغیر حساسیت اضطرابی در کارکنان 

 تبریزمرکز آموزشی درمانی شهیدمدنی 

 محمدیان الهه

 ابراهیمی فریبا

 رستخیز عادل سید نرگس

 موسوی الناز

 پوستر

136 
آگاهی  بر سازگاری درمانی مبتنی بر  ذهناثربخشی شناخت

 دانشجویان

 آهنگریان زهرا

 خلخال محمدجالل
 پوستر

137 
تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختالل 

 شهر سنندج اضطراب اجتماعی نوجوانان

 توکلی سمیه

 سهرابی احمد
 سخنرانی

138 

اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد همراه با ذهن آگاهی بر 

افزایش سالمت روان و توانایی کنترل خشم در بیماران سوء 

 هاضمه شهر نیشابور

 بیابانیان مریم

 نیا تقدسی رویا
 پوستر

140 
یب آسرابطه الکسی تایمیا و بد تنظیمی هیجانی با تجارب 

 زای دوران کودکی

 فریبا ابراهیمی

 الهه محمدیان

 الناز موسوی

 نرگس عادل

 پوستر



141 
کاربرد یک تبیین چهارچوب رابطه ای از انعطاف پذیری روان 

 شناختی در بیماران مبتال به وسواس فکری و عملی

 راضیه ایزدی

 محمدرضا عابدی
 پوستر

142 

ن بر ذهبررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی 

آگاهی بر میزان اضطراب و افسردگی در افراد با وابستگی 

 به مواد مخدر

 نیرومند محمد

 مقدم خضری نوشیروان
 سخنرانی

143 
بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن 

 آگاهی  بر میزان رضایت زناشویی و مولفه های آن.

 کازرونی گلین

 خضری نوشیروان
 پوستر

144 
بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن بررسی اثر 

 آگاهی  بر میزان وسوسه ولع مواد

 نیرومند محمد

 مقدم خضری نوشیروان

 ثقفی مینا

 کازرونی گلین

 پوستر

146 
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت 

 اجبار-عالئم اختالل وسواس

 مهدی اصفهانی

 فاطمه رضائی بادافشانی

 نگار عرب

 جعفریزهرا 

 سخنرانی

148 
تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر صمیمیت وتعارض 

 زناشویی زنان

 توکلی اکرمه

 یوسفی ناصر

 توکلی سمیه

 پوستر

149 
کارآیی رویکرد مبتنی بر تعهد وپذیرش  برای درمان وسواس 

 عملی)مطالعه موردی(-فکری
 پوستر شهناز ظفری



150 
استرس مبتنی بر ذهن تاثیرگروه درمانی به روش کاهش 

 آگاهی بر هوش هیجانی و نارضایتی زناشویی شهرستان اردستان

 زواره ابراهیمی فاطمه

 زرگر فاطمه
 پوستر

151 
اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه پذیرش و 

 ADHDتعهد برافسردگی مادران دارای فرزند 

 حدادی مریم

 آقایی اصغر
 پوستر

152 

های شخصیتی بر اثرپذیری از درمانهای تاثیر ویژگی

های ها بر ویژگیفراشناختی و شناختی رفتاری و تاثیر این درمان

های موج دوم و ای مبتنی بر کارآمدی درمانشخصیتی: مطالعه

 سوم

 سلمانی بهزاد

 محمدخانی شهرام

 حسنی جعفر

 سخنرانی

153 

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تغییر سالمت 

مانی و سالمت روانشناختی بیماران آنژین صدری شهر جس

 1393-1394اصفهان سال 

 امیری مژگان

 معروفی محسن

 صادقی معصومه

 سخنرانی

 سخنرانی فهیمه دهقانی آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسالمیروشهای ذهن 154

155 

اثربخشی درمان رفتاری دیالکتیک به شیوه گروهی )با تکیه 

فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی، تنظیم  های هوشیاریبر مولفه

های اختالل شخصیت مرزی در دانشجویان هیجانی( بر نشانه

 دانشگاه زنجان

 محسن عباسی

 دهستانی مهدی

 محمودعلیلو مجید

 پوستر

156 
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش  اثربخشی

 انعطاف پذیری شناختی مبتالیان به اختالل افسردگی اساسی

 زاده یوسف پیمان

 محمدی سمیه
 پوستر

 پوستر نیک منصوری اعظم آگاهی و افسردگی در دانشجویان دختر و پسررابطه ذهن 157



 هنریان فاطمه

 بزرگی مریم

158 
آگاهی مبتالیان به افسردگی )رابطه بررسی مقایسه ای ذهن

 ذهن آگاهی و میزان افسردگی در دانشجویان(

 نیک منصوری اعظم

 بزرگی مریم

 هنریان فاطمه

 پوستر

 پوستر رضا رحیمی خوراسگانی ACTمولوی و  159

160 
بر  ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس بخشی اثر بررسی

 استرس شغلی و رضایت شغلی پرسنل پیمانکار فوالد مبارکه

 عبداللهی الناز

 اسکندری ندا
 پوستر

161 

مطالعه و ارائۀ راهکارهای کاربرد موسیقی ایرانی و نقاشی در 

در اختالل استرس پس  (ACT)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 (PTSD)از سانحه 

 بابایی بهاره

 دهقانی اکرم

 بابایی بهمن

 پوستر

162 
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر تنظیم هیجان و 

 موادزودانگیختگی مبتالیان به سوء مصرف 

 عرفان عارفه

 صدرایی امیررضا
 پوستر

163 
زوج درمانی رفتاری یکپارچه در چهارچوب موج سوم 

 درمانهای رفتاری

 نرگس طیاری

 خادمی زهرا

 بروجنی بیگی راضیه

 ایمانی الهام

 پوستر



164 
( بر کاهش ACTاثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش )

 رخلیج فارس بوشهافسردگی بیماران کلیوی بیمارستان شهدای 

 عباسی فروغ

 گلپاشا کمال یلدا

 بارانی اعظم

 پوستر

165 

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر اضطراب 

سال  3تا1مرگ و خود کارآمدی عمومی مادران دارای کودکان 

 شهر ساری

 فائزه مجیدی

 ساروی کرمان پونه
 پوستر

166 
دختر سال سوم بررسی تاب آوری بر شادکامی دانش آموزان 

 1393-94شهرستان بهارستان در سال تحصیلی  دبیرستانی

 آمنه افتخارالدین

 گودرزی سمیه
 پوستر

 عدم پذیرش  سبب شناسی درمان های رفتاری 167

168 
)درمان مبتنی بر  ACTهای با رویکرد تعیین اثربخشی قصه

 پذیرش و تعهد( بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان

 بقایی سیما

 لردجانی اردشیری فهیمه

 خواجه امیرحسام

 پوستر

169 
 سوم موج چهارجوب در یکپارچه رفتاری درمانی زوج

 رفتاری درمانهای

 طیاری نرگس

 خادمی زهرا

 بروجنی بیگی راضیه

 ایمانی الهام

 پوستر

170 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی، 

سرطان پستان شهر عزت نفس و سالمت روان زنان دارای 

 اصفهان

 سمیرا هادی

 هاشمی بنی سارا

 ربابه نوری

 سخنرانی

171 
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش اثربخشی زوج

 کیفیت زندگی زوجین مبتال به اختالل وسواس فکری و عملی

 امیر علیرضایی

 ایزدی راضیه
 پوستر



172 
درمان نوجوانان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

 مبتال به اختالل نافرمانی مقابله ای شهر اصفهان

 غالمرضا منشئی

 مسلم اصلی آزاد

 زهرا توفیقی

 طاهره فرهادی

 سخنرانی

173 

بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 

(MBCT برکاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان غیربومی )

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 نژاد اییوف فرشته

 اداوی احمد

 واله صباح

 چگینی اسماعیل بهروز

 پوستر

 عدم پذیرش  ترس در کودکان 174

175 
 ی شیوه به (DBT) دیالکتیکی درمانی رفتار بخشی اثر

 افسرده بیماران های نشانه بر  گروهی
 سخنرانی رضا کریمی

176 
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش 

 و اضطراب افراد مطلقهافسردگی 

 کریمی رضا

 پور آبی جابر

 صدیقی مسعود

 حائری الدین حسام

 عراقی محسن سید

 پوستر

177 
پیش بینی رضایت جنسی بر اساس  ذهن آگاهی و نقش 

 جنسی درکارکنان متاهل دانشگاه
 پوستر الهام الهی نیا

178 

اثر بخشی  رفتار درمانی دیالکتیکی 

پیشگیری از  آموزش ذهن آگاهی بر 

 افکار خودکشی در بیماران افسرده

 پروین رنجبر سرایدشتی

 آسیه نجف نژاد
 پوستر



179 

بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد 

(act بر افسردگی ناشی از بیماری هاشیموتو در زنان )الی  20

 ساله شهر بوشهر 50

 فر شادمان شهره

 بارانی اعظم

 نژاد رایینی زهرارضایی

 اردالنی الدن

 پوستر

180 
اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری  بر عالئم افسردگی، 

 اضطراب و تنظیم هیجان

 زمستانی مهدی

 افشاری علی
 سخنرانی

اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر کاهش اضطراب و  181

 راهبردهای تنظیم هیجانی

 سیده شهره شاهنگیان

 پوستر راحله میبدی پاپلی

182 
اثربخشی رفتاردرمانی گروهی دیالکتیکی بر راهبردهای 

 تنظیم هیجان و میزان تاب آوری

 سیده شهره شاهنگیان

 پاپلی میبدی راحله
 پوستر

184 
مقایسه انعطاف پذیری روان شناختی زنان چاق و دارای وزن 

 طبیعی

 لیلی نوریان

 اصغر آقایی
 پوستر

185 

شاخص  بر(ACT)گروهی پذیرش و تعهد درماناثربخشی 

های فاجعه پنداری درد، شدت ناتوان کنندگی درد و رضایت از 

 بیماران مبتال به درد مزمنزندگی 

 ابراهیمی امراله

 افشار حمید

 انوری حسن محمد

 دوست نشاط حمیدطاهر

 عابدی احمد

 نصیری حمید

 پوستر

186 
اثر بخشی قصه گویی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

 ساله 7بیش فعالی کودکان پسر _اختالل  نقص توجهنشانه های 

 حیدری نیره

 داوودی حسین
 سخنرانی



 حیدری حسن

187 
 بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو با رضایت زناشویی

 در زنان متأهل شهرستان اردبیل

 زهرا قریشی امین

 پوستر آذر کیامرثی

188 
 جنسیاثربخشی درمان مبتنی برپذیرش وتعهد بررضایت 

 وزناشویی همسران مصرف کننده مواد

 حسینی سادات راحله

 رضاکیومرثی علی

 فرهودیان علی

 پوستر

189 
اثر بخشی ذهن آگاهی بر مشکالت روانی و جسمانی افراد با 

 (IBS)اخنالل سندرم روده تحریک پذیر
 پوستر شیوا محمدی

190 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش 

 افسردگی مبتالیان به میگرن  و سردردهای تنشی

 مهشید نعمتی

 علی اکبر ارجمندنیا

 کیوان کاکابرایی

 سخنرانی

191 
 سنجشبر رضایت جنسی و  محورصمیمیتتاثیر دیدگاه 

 در همسران دارای مشکل صمیمیت جنسی خانواده عملکرد

 فاطمه شرافت

 فاطمه بهرامی
 پوستر

192 
پذیرش درکاهش عالیم افسردگی و تاثیر درمان تعهد و 

 در بیماران زن مبتال به یبوست  اضطراب
 سخنرانی قانیس خوش لهجه صد

193 
 رد دارویی درمان بر هندسی مدیتیشن افزایی هم اثر بررسی

 دشتستان شهرستان ساکن آسم به مبتال سال 40-30 زنان

 نظرآقایی فرشاد

 فرخی شکراله

 کدیور منصوره

 خسروی یاسمن

 پوستر



 غیبی کاظم محمد

194 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش 

 ترس از تصویر بدن در زنان مبتال به سرطان سینه

 بیان سعیدی

 مهران شریفی
 پوستر

195 
 شناختی رفتاری و درمان گروهی درمان اثربخشی مقایسه

 نفس زنان یائسه عزت بر  ذهن آگاهی بر مبتنی شناختی گروهی
 پوستر آزاده عابدینی

196 
ش ذهن آگاهی بر روابط مثبت و زندگی اثربخشی آموز

 2دیابت نوع زنان مبتال به هدفمند 

 اسماعیلی زهرا

 اسماعیلی لیال

 مهدوی سعیده

 سخنرانی

197 
ر ب نیبه والد یارتباط یتیریمد یها وهیآموزش ش یر بخشاث

 ساله 10-5فرزندان  یفعال شیپ یکاهش نشانه ها

   تنها دهقان لیدا

   شهری پناهی محمود

 مقدم توحیدی علی حسین

 پوستر

198 
اختالل  بهبود در بررسی اثربخشی روش چندحسی فرنالد

 دوزبانه شهر زاهدان کودکان ابتدایی و دیکته خواندن

 شهال شافعی طبسی

 غالمرضا ثناگو محرر
 پوستر

199 
اولیه در رابطه تنظیم هیجان و طرح واره های ناسازگار 

 نوجوانان بزهکار
 پوستر فاطمه احمدی سبزواری

206 
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش پریشانی زنان 

 متاهل

 وزیری شهرام

 پور ابراهیم حیات

 زاده اسماعیل خالد

 الوا بفرین

 سخنرانی



207 
تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم 

 خانواده بیماران مبتال به اختالل دوقطبیهیجان ابراز شده در 

 سازور علی سید

 نوری ربابه
 پوستر

209 
در درمان  ACTبررسی میزان اثر بخشی  رفتار درمانی 

 افسردگی دانش آموزان
 پوستر ناصر عزیزی

210 

کارایی تکنیک های مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی در 

مزمن عضالنی کاهش فاجعه آمیزی در بیماران دارای درد 

 اسکلتی

 فسخودی امینی مریم

 علیلو محمود مجید

 طهماسیان کارینه

 رودسری پور بخشی عباس

 پوستر

211 
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی 

 شهر کرج 3آموزان دختر فرزانگان شناختی دانشروان
 پوستر فاطمه عابدی

212 

وتعهد به شیوه گروهی اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش 

براضطراب وافسردگی وشدت درد درزنان مبتال به سرطان سینه  

 شهر اصفهان

 پوستر مهتاب شصت فوالدی

213 
( MBCTاثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی)

 (MSبر، افسردگی و اضطراب بیماران مالتیپل اسکلروزیس )

 شکفته قاسم

 هاشمی الدن
 پوستر

215 
ردی  درمان اختالل هراس  با روش شناختی مطالعه ی مو

 رفتاری
 عدم پذیرش 

216 

تأثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر 

افزایش وبهبود انگیزه پیشرفت و خودپنداره دانش آموزان پسر 

 پایه دوم راهنمایی

 ناظر محمد

 مقدم توکلی علی

 روحی رومینا

 پوستر



217 

استرس به سبک شناختی رفتاری بر تاثیر آموزش مدیریت 

میزان استرس و سالمت روان والدین دارای فرزند عقب مانده 

 ذهنی

 ناظر محمد

 مختاری رضا محمد

 روحی رومینا

 پوستر

218 
 و روانشناختی اختالالت شیوع و سن بین همبستگی بررسی

 سرچشمه دبستانی آموزان دانش در رفتاری
 عدم پذیرش 

219 
بر کاهش  ACT)مبتنی بر پذیرش و تعهد)اثر بخشی درمان 

 عالئم افسردگی دانشجویان

 حسین بیغم

 ارباب حمزه
 پوستر

220 
( بر (ACTاثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 

 مدیریت خشم معتادان تحت درمان با متادون

 حمزه ارباب

 بیغم حسین
 پوستر

221 
زنان رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با  تاب آوری 

 مبتال به سرطان پستان
 پوستر فرنگیس شریفی باستان

222 
جدایی بر  درمانی بر اختالل اضطراباثربخشی فراشناخت

 DSM-5بندی اساس طبقه

 زمانی نرگس

 خانی حسن
 پوستر

223 
طراحی بسته روان درمانی معنوی برای نوجوانان مبتال به اختالل 

 سلوک

 سلمانیان مریم

 محمدی محمدرضا

 بناب غباری باقر

 پوستر

 ( :رویکرد و مفاهیم درمانیFAPتحلیلی ) -روان درمانی کارکردی 224
 زهره رنجبرکهن

 رنجبرکهن زهره
 پوستر

225 
نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و 

 مبتال به سرطان پستان منفی در پیش بینی تاب آوری زنان
 پوستر فرنگیس شریفی باستان



226 
رفتاری برکاهش عالیم منفی  –اثر بخشی درمان شناختی 

 بیماران اسکیزوفرنیا

 نرگس نیکویی

 
 پوستر

227 
بررسی ارتباط تعداد خواهرو برادر بر نظریه ذهن دانش آموزان 

 روانی-اختالل ذهنی
 پوستر سیده زهره چاک سر

228 
اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر 

 اختالل اضطراب در دوره دبستاندارای 
 عدم پذیرش 

229 
مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه/ 

 بیش فعالی با عملکرد خانواده کودکان بدون اختالل بیش فعالی
 عدم پذیرش 

230 
مقایسه والدین دانش آموزان عادی و استثنایی بر مبنای 

 میزان بخشایش و نشانگان رفتاری

 رحیم شبانی

 بناب غباری باقر
 پوستر

231 
 دانش در فراشناخت بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و

 آموزان مقطع متوسطه

 یرجعفریسمانه سادات م

 انصافی زهرا
 پوستر

232 
تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای 

 هشیار در بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به چاقی

 اصغرجعفری

 یوسفی شفیقه

 فر شاهین سپیده

 سخنرانی

233 

فرایند گراس   اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل

بر کاهش خشم و تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر و 

 میزان ماندگاری آنها در درمان

 پوستر یوسف اعظمی

234 
بر  (ACT) پذیرش و تعهد درمانی بر مبتنی ن درما بخشی اثر

 مدیران یک شرکت صنعتی جسمانی سازی عالیم

 فتحیان حبیب

 عابدی محمدرضا

 بیک علی مرتضی

 پوستر



 نقش سبک های دلبستگی در پیش بینی ذهن آگاهی دانشجویان 235
 مهدیه شفیعی تبار

 
 سخنرانی

237 
-MBCTهای مبتنی بر ذهن آگاهی )نگاهی به درمان

MBSR) 

 برجعلی احمد

 اعظمی یوسف
 سخنرانی

238 

بررسی  اثربخشی مداخالت بازی محور به شیوه آموزش دوجانبه 

بربهبود سرعت ودر ک مطلب خواندن دانش آموزان دارای 

 اختالل ویژه خواندن

 عدم پذیرش 

239 
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش تعهد بر خودکارآمدی و کیفیت 

 زندگی زنان مبتال به سرطان سینه

 ایرانی برقی زیبا

 فاطمه پیرقلی
 پوستر

240 
 در اضطرابی حساسیت کاهش در درمانی طرحواره بخشی اثر

 دانشجویان

 اصغرجعفری

 خرزوقی ابوطالبی نگار

 آبادی علی قاسمی اسماء

 پوستر

241 
بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی ذهن 

 آگاهی

 فر تمنایی شیما

 فرید اصغرنژاد اصغر علی

 میرزایی مصلح

 سلیمانی مهدی

 پوستر

242 
های ذهن آگاهانه در افراد مبتال به مالتیپل مقایسه مهارت

 اسکلروزیس و افراد سالم در شهرستان کاشان

 وجیهه گیوی

 زرگر فاطمه
 پوستر

243 
آگاهی در وسوسه وخود  برذهن مبتنی درمانی شناخت تاثیر

 مواد مصرف اختالل به مبتال بیماران کارآمدی 

 کرمی ابوالفضل

 نادی مرتضی
 پوستر



244 

 بر (PCI)روانشناختی  سرمایه مداخلۀ مدل اثربخشی بررسی

 خودرو ایران در شرکت شاغل کارشناسان اهمال کاری سازمانی

 دیزل

 نیال آخوندی

 ب شیبانیاخدیجه اعر
 پوستر

245 

( ACT) پذیرش و تعهد بر مبتنی درمانی زوج اثربخشی

متقاضی طالق در دادگستری شهر زوجین در برکاهش افسردگی 

 بوشهر

 بارانی اعظم

 هنرپروران نازنین

 عباسی فروغ

 زری باغ محمدعلی

 حقیقی فریبا

 پوستر

249 
مقایسه ذهن آگاهی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس، 

 همودیالیزی و افراد سالم

 پور حسین محمدرضا

 سمیعی الله
 پوستر

250 

ی آگاهبر ذهن یمبتن یدرمانشناختی اثربخش سهیمقا

درمانی مبتنی بر و شناخت یمهرورز یمراقبه با ترکیبی

 بر اضطراب صفت و حالت زنان باردارآگاهی ذهن

 داریوش جاللی

 نظری فاطمه

 پیربلوطی قاسمی محمد

 پوستر

251 
بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و 

 اجتماعی دانش آموزان–افزایش سازگاری فردی

 خدیجه اعراب شیبانی

 رمضانی لیال
 پوستر

252 
پیش بینی شدت پرخوری براساس عوامل شخصیتی و 
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