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بعد از ازریابی هیئت

ااررا ععتداا  01مقالت بت رت رف هت اهی رمقتاگف ای ت

ب ر رف پ ست پذی فت هد.
پ ست های منتخب ار ررز همایش ب ر رف اسالید ه نمایش اااه می ه ا.
دانشجویانی که مقاالتشان پذیرش شده است با مراجعه به سایت همایش هزینه را واریز نموده و
اصل خالصه مبسوط مقاله خود را تا تاریخ  96/11/28ارسال نمایند.

مقایسه بهزیستی روانشناختی افراد نابینا ،کم بینا و افراد عادی در شهرستان بوشهر
مریم تمیمی ،فاطمه خرّمی ،بهمن توفیقی ،حسین اسدی راد

پوستر

مقایسه عملکرد اجرایی و زمان واکنش در دوتیپ شخصیت برون گرای احساسی و برون گرای
فکری یونگ
مریم یاوری ،شهناز خالقی پور
قلدری در مدرسه (مفاهیم ،علل و راهکار)
سید مصطفی بنی طبا ،محمدعلی نادی

پوستر

پوستر

معرفی برنامه ی توانمندسازی شناختی مبتنی بر رایانه در افراد مبتال به زوال عقل
سمیرا انتظاری ،شهناز خالقی پور

پوستر

بررسی روابط بین ابعاد سرمایه روانشناختی دانشجویان با انگیزش تحصیلی و هدف پیشرفت
سمانه مهرعلی ،هادی هاشمی رزینی

پوستر

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر بهبود حواسپرتی و کاهش پرخاشگری کودکان ADHD
پریسا سادات برهانی نایینی ،جالل وهابی همابادی ،شهناز خالقی پور

پوستر

مدل علمی شناختی رفتاری وزوزگوش :مفهوم سازی جدید آشفتگی وزوزگوش
مهدی داداشی  ،یاسر حاجی آقا نژاد

پوستر

معرفی و کاربرد آزمایش نیمه کامپیوتری تنصیف خط برای ارزیابی غفلت بصری یکطرفه
سمیرا انتظاری ،الهام فروزنده

پوستر

بررسی الگوی نقص شناختی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا با توجه به طول مدت بیماری و تعداد
حمالت روانپریشی
محمد حسین سالمی

پوستر

مقایسه مولفه های افسردگی ،پرخاشگری ،شدت انتظارات تحصیلی در بین نوجوانان بیمارستان شهید
رجایی
سید مرتضی حسینی
رابطه بین استفاده از فضای مجازی با اضطراب و ابراز پرخاشگری در دانش آموزان پسر
نسرین صادقی  ،فریده صادقی

پوستر

پوستر

بررسی عوامل موثر بر بیماری های روانی با تاکید بر احساس تنهایی
محمد حسین سالمی

پوستر

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای گرایش به سوء مصرف مواد در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد شوشتر
مریم سادات موسوی ،جالل وهابی همابادی

پوستر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد استرس در زنان تحت درمان با
متادون

پوستر

سمیراانتظاری ،شهناز خالقی پور
معرفی مفهوم “سایه” از دیدگاه روان تحلیل گری یونگ در یکپارچگی شخصیت انسان

سخنرانی
شراره ضرابی ،شهناز خالقی پور
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش اشتیاق و بهبود نشانه های افسردگی و اضطراب
درمعتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
مهدی داداشی  ،یاسر حاجی آقانژاد

پوستر

مقایسه نحوه مقابله با پرخاشگری بر اساس رویکردهای روانشناسی معاصر و آموزه های دینی
فاطمه سادات طباطبائی نژاد
جایگاه نفس و هویت در علم النفس با تاکید بر دیدگاه مالصدرا و ابن سینا

پوستر

پوستر

رضا زوارقی ،جالل وهابی همابادی  ،شهناز خالقی پور
بررسی کارایی فعالیت های باغبانی درون فضای بسته برعملکردهای روانی و شناختی بیماران
شکیب جوهری ،جالل وهابی همابادی

سخنرانی

تاثیر فرزندپروری مثبت بر رشد احترام ،بردباری ،مهربانی و انصاف کودکان  3تا  7سال
ملیحه السادات طباطبائی ،اعظم اعتمادی فرد
تاثیرفعالیت های رفاهی مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) بر تحقق

پوستر

اهقداف توانمندسقازی

مددجویان
ملیحه السادات طباطبائی ،عباس نوابی ،اعظم اعتمادی فرد
رابطه سازگاری اجتماعی و سبکهای مقابله با استرس
فاطمه امیرباقرپور ،حسن خوشاخالق
خودکشی ،چالش جدی در سالمت روان
حمید نصیری
رابطه هوش اخالقی و سبکهای مقابله با استرس
فاطمه امیرباقرپور  ،حسن خوشاخالق

پوستر

پوستر

سخنرانی

پوستر

اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی ،اضطراب و استرس کارکنقان انتظامقات
دانشگاه

پوستر

سارا طاهری،ایلناز سجادیان ،سیده نگار برکت
سبک های دلبستگی و اضطراب در دانش آموزان مقطع متوسطه
عرفان دادگرنیا

پوستر

رابطه کارکردهای اجرایی مغز بقا عملکقرد تحصقیلی دانقش آمقوزان دوره دوم دبسقتان دخترانقه
شهرستان سیرجان
امان اهلل سلطانی  ،سمیه رنجبر
کنکاشی بر تاثیرفقربربهداشت روانی از رویکرد متون اسالمی و مکاتب روانشناسی
ثنا جعفری
خیانت همسران ،طالق  ،ازدواج سفید و روابط فرازناشویی
زهرا یوسفی

پوستر

پوستر

سخنرانی

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برسبکهای فرزندپروری مادران کودکان اتیسم
منوچهر رضاوندی ،صدیقه ابراهیمی

پوستر

کمال گرایی از منظر قران و روانشناسی
مریم علی بابایی

پوستر

اثربخشی ذهن آگاهی بر باورهای غیر منطقی افرادتحت درمان نگهدارنده با متادون
زهره شریف ،الهام فروزنده ،جالل وهابی همابادی

پوستر

اثربخشی درمان کوتاه مدت راهحل محور بر عزتنفس زنان مطلقه در بابل
الناز شکری فومشی ،علی خانه کشی

پوستر

اثربخشی تاب آوری در بهزیستی ذهنی و کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا
مریم چنگیزی ،شهناز خالقی پور ،جالل وهابی همابادی

پوستر

مروری برآسیب شناسی زنان سرپرست خانوار
سیدمسعود دهقان منشادی ،جالل وهابی همابادی

پوستر

تاثیر آموزش مهارت همدلی بر ایجاد خالقیت در دانش آموزان
محمد زارع نیستانک ،پریسا هدایت ،علی توالی

پوستر

نقش باورهای دینی در بهداشت روان
زهرا حیدری

پوستر

اثربخشی خودتنظیمی مبتنی بر مبانی توحیدی بر بهبود بخشش در زنان متأهل شهرستان نایین
حسن خوش اخالق ،لطیفه باقری کوپایی

پوستر

مقایسه شادکامی بین دانشجویان فنی و روانشناسی در دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن
فریبا محمدزاده

پوستر

بررسی سهم پیش بین مهارت های ذهن آگاهی بر کنترل عواطف با میانجی گری فعالیقت حرکتقی
در دانشجویان
الهه سلطانی ،مریم قربانی ،اعظم مرادی

پوستر

اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرسختی وشیوه های حل مساله در افراد دارای
معلولیت جسمی

پوستر

ملیحه فدایی مقدم  ،محمد زارع نیستانک ،جالل وهابی همابادی
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تاب آوری وکیفیت زندگی در مادران کودکان اتیسم
منوچهر رضاوندی ،صدیقه ابراهیمی

پوستر

اثربخشی درمان کوتاه مدت راهحل محور برکمال گرایی و عزت نفس زنان مطلقه در بابل
الناز شکری  ،علی خانه کشی

پوستر

مقایسه ی کمالگرایی و تصور ازخود در متقاضیان جراحی بینی و گروه شاهد در شهر اصفهان
مهرداد دشتی ،مهساکدخدایی

پوستر

تاثیر بازی درمانی در کاهش عالئم بیش فعالی درکودکان بیش فعال سن  7سال
میترا شهریاری

پوستر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب دانش آموزان دختر متوسطه دوم،پایقه
سوم شهرستان فریدونکنار
معصومه عزیزی مقدم ،علی خانه کشی

پوستر

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر خشونت دانش آموان
مهری معتمدی ،سید احمد احمدی ،شهناز خالقیپور
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شادکامی زنان شاغل و خانه دار
مریم فوده

پوستر

پوستر

بررسی راهکار ها ی فرزندپروری در اینترنت مطالعقه مقوردی شقبکه هقای اجتمقاعی و مخقاطبین
نوجوان
حمیده محمدی خشوئی
اثربخشی تلفی

پوستر

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و عکسدرمانی بر اضطراب بیماران سایکو سوماتیک

شهر اصفهان
ظریفه جوانی ،زهرا یوسفی
مرور فراشناخت در مدلهای روانشناختی اختالل وسواسی – جبری
یاسر حاجیآقا نژاد ،جالل وهابی هما آبادی  ،مهدی داداشی

پوستر

پوستر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگقاهی بقر پرخاشقگری دانقش آمقوزان دختقر متوسقطه
دوم،پایه سوم شهرستان فریدونکنار
معصومه عزیزی مقدم ،علی خانه کشی

پوستر

رابطه بین گرایش مذهبی (درونی -بیرونی) با سالمت روانی در دانشجویان دانشگاه یزد
سیدمسعود دهقان منشادی

پوستر

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهار استرس دونالد مایکنبقام بقر شقادابی و کقاهش سقردردهای
میگرنی فرهنگیان زن شهرستان سقز
سمیه نصری صاحب

پوستر

بررسی پیش بینی مهارت حل مساله وتفکرانتقادی با راهبردهای یقادگیری خقودتنظیمی واضقطراب
ریاضی در دانش آموزان دوه اول متوسطه
شهناز انصاری ،جالل وهابی همابادی  ،محمد زارع نیستانک

پوستر

رابطه سالمت معنوی ،صفات شخصیتی باخالقیقت ،انعطقافپقذیری روانشقناختی و کیفیقت زنقدگی
دردانشآموزان مقطع متوسطهی شهرستان شهرضا
مجید افشک ،حسن خوش اخالق

پوستر

اثربخشی آموزش موسیقی بر هوش کودکان  7-5ساله با استفاده از مقیاس هوش وکسلر
زهرا مقنی زاده

پوستر

معرفی شفقت درمانی در متون دینی و روانشناسی مثبت نگر
شهناز خالقی پور ،مروارید کبیرزاده نایینی

پوستر

شعر درمانی و جایگاه آن در مدیریت استرس
شهنازخالقی پور ،فریده یزدان پرست

پوستر

انسان سالم از دیدگاه نهج البالغه با توجه به نظریات مازلو
فریبا اغالنی نائینی

پوستر

سازمان های نوروتیک ،معرفی و شناسایی عامل های پاتولوژیک سازمانی
شهناز خالقی پور

سخنرانی

درآمدی بر مؤلفه های حیات طیبه در اسالم و مقایسه آن با روانشناسی
حسین یاریان کوپائی

پوستر

پیامدهای فراغت و تفریح سالم با تاکید بر رویکرد های اسالمی و روانشناختی
محمود اشکستانی

پوستر

نقش صبر در آرامش و سالمت معنوی انسان از نگاه قرآن و روایات اسالمی
اکرم عرب

پوستر

رابطه هوش معنوی با نشاط اجتماعی ،همدلی و رشد اخالقی در دانش آموزان
رضوانه توکلی

پوستر

بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی و گرایش به تفکر انتقادی با هقوش معنقوی دانقش آمقوزان
دختر

پوستر

نجمه محسنی ،جالل وهابی همابادی  ،محمد زارع نیستانک
راهبردهای طراحی بوستانهای شهری با هدف ارتقاء پایداری اجتماعی ،مطالعه مووردی پوار

نواژوان

اصفهان
زهرا زارع برسیانی
بررسی ویژگی های شخصیتی مجرمان براساس نوع جرم
سحر زمانی بختیاروند

پوستر

پوستر

بررسی عوامل موثر بر انگیزش معلمان
مسعود عابدی ،جالل وهابی
تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش آموان
مهری معتمدی ،سید احمد احمدی ،شهناز خالقیپور

پوستر
پوستر

مقایسه سالمت روان و مهارت های اجتماعی دانش آموزان استفاده کننده از خدمات مشاوره ای در
مدارس متوسطه شهر بجنورد
امیر دهستانی

پوستر

تأثیر آموزش معنویت درمانی بر کاهش استرس در بیماران MS
آزیتاسادات جعفری

پوستر

راهکار های مدیریت استرس
سیدروح اله صالحی سید حسن موسوی

پوستر

اثربخشی درمان فراشناختی بر رضایت جنسی و طرحواره های جنسیتی زنان خیانقت دیقده مراکقز
مشاوره شهر اصفهان

پوستر

فاطمه رشتی ،فهیمه نامدارپور
بررسی رابطه کارکردهای اجرایقی مغقز بقا عملکقرد تحصقیلی دانقش آمقوزان دوره دوم دبسقتان
دخترانه شهرستان سیرجان
امان اهلل سلطانی ،سمیه رنجبر
تحلیل پردازش شناختی و استدالل با مدل کتل در کودکان اٌتیسم
شهناز خالقی پور

پوستر

پوستر

ارتقاء تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری با استفاده از پتانسیل فضاهای بالاستفاده
میترا غفوریان ،الهه شمسی

پوستر

ارتقاء تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی شهری با استفاده از پتانسیل فضاهای بالاستفاده
میترا غفوریان ،الهه شمسی

پوستر

نقدی بر عقده ادیپ ساختار تکاملی
پوستر

جعفر پویان مهر ،الهام فروزنده
ارزیابی درمانهای مبتنی بر باغبانی در افسردگی

پوستر

جعفر پویان مهر،الهام فروزنده،جالل وهابی همابادی
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر حساسیت اضطرابی و کیفیت زنقدگی بیمقاران مبقتال بقه
شخصیت اجتنابی
شکوه ابن نصیر ،شهناز خالقی پور
مقایسه سطح میزان تحمل سختی و شدت عالیم افسردگی بین داوطلبین موف

پوستر
و ناموف

در آزمقون

سراسری ورود به دانشگاههای دولتی روزانه ایران

پوستر

محبوبه نویدبخش ،علیرضا تقوایی
مفاهیم مثبت نگری در ادبیات شعر وشاعری

مهین خطیب نیا

سخنرانی

اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر بهبود حافظه و برنامهریزی کودکان دبستانی
مهدی ببریان ،الهام فروزنده

پوستر

مروری بر راهکارهای مقابله با آسیبهای فضای مجازی در زندگی کودکان و نوجوانان
مریم ژاله ،شهناز حبیبیان

پوستر

نقش خانواده دررشداخالقی نوجوانان
محمدقدرتی

پوستر

مقایسه اثربخشی مداخله های فراشناختی و رفتاری شناختی بر کاهش عالئم اختالل اضطراب فراگیر
در افراد مبتال به سندرم روده ی تحریک پذیر شهرستان خوانسار در سال 5335
زهرا رساله  ،فاطمه رشتی

پوستر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی کارکنان متأهل اداره بهزیستی
فریبا مرادزاده ،علیرضا پیرخائفی

پوستر

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر بهزیستی روان شناختی و امید به زندگی نوجوانان
حمیدرضا محمودی  ،حسن خوش اخالق ،الهام فروزنده

پوستر

رابطه حس انسجام ،سبک های هویت و تحول اخالقی با بازگشت به اعتیاد
مریم بابازاده  ،شهناز خالقی پور

پوستر

اپلیکشنهای موبایل در روانشناسی بالینی
مهری سادات نکویی

پوستر

بررسی پیامدهای مثبت و منفی تک فرزندی
مهدی محمدی

پوستر

رابطه کمال گرایی و هوش عاطفی با مسئولیت اخالقی در دانشجویان
نفیسه قطب، ،شهناز خالقی پور
بررسی رابطه بین شادکامی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دبیرستانی
منیر زمانی
مروری برتاثیر فضای مجازی بر کارکردهای رفتاری کودک و نوجوان
شهناز حبیبیان
ارزیابی مهارت خوداگاهی از منظر دین و روانشناسی
سحر طالبی ،شهناز خالقی پور
الگوریتم های هوشمند ،منط

پوستر

پوستر

پوستر

پوستر

فازی و روانشناسی

پویا درخشان
نقش دین در کاهش جرایم و خالف در اجتماع اسالمی
علیرضا بقایی
نقش ذهن آگاهی در بهبود سالمت روانی
نسرین خامسی نائینی

سخنرانی

پوستر

پوستر

بایدها و بایسته های استراتژیک در روانشناسی ورزش

رسول نظری

سخنرانی

بررسی درباره فهم جوانان از معیارهای انتخاب همسر در شهر نایین با تأکید بر آسیبها
مریم طالب زاده نایینی

پوستر

رابطه عزت نفس و تاب آوری با تکیه بر متون دینی
امیرنیک زاد

پوستر

رابطه کمال گرایی و هوش عاطفی با تفکر مثبت در دانشجویان
نفیسه قطب ،شهناز خالقی پور

پوستر

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه رابطه ای دختران پایه
چهارم  :مقایسه دو رویکرد  CBTو ACT
مهدیه فرزین یزدی ،سعید وزیری

پوستر

مقایسه توانایی حافظه و افسردگی در سالمندان ساکن منزل و سالمندان ساکن آسایشگاه
شهره سپهری

پوستر

بررسی رابطۀ کمالگرایی مثبت و منفی و انواع استرس با صفات شخصیت
پریسا سادات برهانی نایینی ،شهناز خالقی پور ،جالل وهابی هماباد

پوستر

اثربخشی اموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس و افزایش عمکرد شغلی کارکنقان صقدا و سقیما
کرمان

پوستر

آرزو السادات اسدیار ،الهام دهیادگاری
معرفی پروتکل آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی برای دانش آموزان سخنرانیی
مانا چم زاده
رابطه صفات شخصیتی مادر با قلدری در دانش آموزان
فیروزه اکبری سامانی  ،شهناز خالقی پور
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی و نارسایی هیجانی نوجوانان دارای اضطراب
حمیدرضا محمودی ،جالل وهابی همابادی
ارتباط پریشانی روانشناختی با کیفیت زندگی در افراد مسن :با تکیه بر نقش میانجی کیفیت خواب
مرضیه مشتاقی ،شکیب جوهری

سخنرانی

پوستر

پوستر

پوستر

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی در بیماران مبتال به اسکیزوفرن
در شهر اصفهان
صدیقه خیاطان مصطفوی

پوستر

اثربخشی اموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس و افزایش عمکرد شعلی کارکنقان صقدا و سقیما
کرمان

آرزو السادات اسدیار ،الهام دهیادگاری

پوستر

مقایسه شدت افسردگی ،پرخاشگری و انتظارات تحصیلی بین نوجوانقان عقادی و نوجوانقان دارای
بیماری قلبی مادرزادی
مریم امیری ،سید مرتضی حسینی
اثربخشی روش والدگری بارکلی بر تاب آوری و حمایت اجتماعی والدین کودکان بیش فعال
بهجت مختاری ،شهناز خالقی پور

پوستر

پوستر

