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اثر بخشی روایت درمانی گروهی بر نگرانی از بد ریختی بدن در 
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رفتاری مبتنی بر الگوی  –بررسی مقایسه اثربخشی مداخله ی شناختی 
مارالت با اثربخشی مداخله ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در 

کراک محمد اورکی *، شهره بیات سالمت روان درمانجویان وابسته به 
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تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسالمی از طریق سبک زندگی سالم بر 
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تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی زهرا 
 ، محمد رضا شعیری، لیال حیدری نسباحمدوند

 
 69-59صفحه 

 

 مشاهده مقاله 

6 
 

مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن 
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عروقی : مالحظاتی در  –نقش پیش بین هوش هیجانی در بیماری قلبی
قلمرو پیشگیری احمد علی پور* علی احمدی ازغندی،** زهرا مه 
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