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 به نام خدا

  

 مشخصات عضو هيئت علمي : 

   غرایينام خانوادگي : 

           بنفشه  نام : 

  13/6/3131تاریخ تولد:   

 شیراز  محل تولد:

 وضعیت تاهل : متاهل

 رتبه دانشگاهي : دانشیار

 سال 23سنوات کار : 

 

 سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك : 

 ليمدرك تحصی ردیف

 )لیسانس...( 

 تاریخ اخذ مدرك تحصیلي محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصیلي

 کشور شهر

3 

2 

1 

 کارشناسي

 کارشناسي ارشد

 دکتراي تخصصي

 روانشناسي بالیني

 روانشناسي بالیني

 روانشناسي بالیني

 دانشگاه شیراز

 دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 شیراز

 تهران 

 تهران

 ایران

 ایران

 ایران

3161 

3132 

3132 
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 ها    سرپرستي پايان نامه 

 عنوان پايان نامه رديف
مقطع تحصيلي وسمت 

 پايان نامهدر 

3 
-33مقایسه ضریب هوشي دانش آموزان مدارس تیز هوشان و نمونه مقطع راهنمایي در سالهاي 

3133 

، دکتراي عمومي

 استادمشاور

 عزت نفس و اختالالت رفتاري کودکان عادي و خیابانيمقایسه  2
، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

1 
هنجار یابي و بررسي ساختار عاملي پرسشنامه  روانشناختي کالیفرنیا در میان دانشجویان 

 دانشگاههاي شهر تهران

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

3 
اند ني که مورد کودك آزاري جسمي قرار گرفتهمقایسه نتایج آزمونهاي فرافكن ترسیمي در کودکا

 با کودکان عادي 

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

5 
تاثیر درمان فعال سازي رفتاري گروهي در کاهش عالئم افسردگي دانشجویان و اثر این درمان بر 

 سبك اسنادي و نگرش ناکار آمد

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

 رشاخ در افراد مبتال به اختالل هویت جنسي بررسي الگوهاي پاسخدهي رو 6
، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

3 
اجباري و -بررسي عملكرد شناختي و شواهد نوروسایكولوژیك در مبتالیان به اختالل وسواسي

 اختالل اضطراب فراگیر

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

3 
جنسي(در ار، الكل، موادمخدر، رابطهبررسي رابطه بین وضعیتهاي هویتي با رفتارهاي پرخطر )سیگ

 3131-33ساله مجرد دانشگاه تهران در سال  22-22دانشجویان پزشكي 

استاد ، دکتراي عمومي

 مشاور

1 
اي و هوش هیجاني در دانش آموزان مقطع راهنمایي راهبردهاي مقابله، ارتباط اختالالت رفتاري

 شهر تهران 

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

31 
هیجاني کودکان –ریابي پرسشنامه توانایي و مشكالت و همه گیر شناسي اختالالت رفتاري هنجا

 دبستاني شهرستان شهرکرد

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

33 
ي اثربخشي درمان حل مساله در دانشجویان افسرده با سبكهاي پاسخ نشخوار ذهني و مقایسه

 توجه برگرداني  
 استادمشاور، دکترا

32 

یین اثر بخشي درمان حسایت زدایي حرکات چشم و پردازش مجدد بر روي  کاهش عالئم تع

 اضطراب و افسردگي یك خاطره آسیب زا در نوجوانان

 طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

31 

اضطراب و ، مهارتهاي مقابله اي، اثربخشي آموزش روش حل مساله بر تغییر نمره سبك هویت

 افسردگي دانشجویان

 طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه

، کارشناسي ارشد

 اهنماراستاد

 مقایسه عملكرد حافظه رویدادي در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزي با گروه غیر بیمار  33
، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

32 
در بیماران رواني شهر  1-ري میلون تعیین هنجار و ساختار عاملي پرسشنامه بالیني چند محو

 تهران 

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور
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 راهنمااستاد، دکترا رفتاري در درمان مبتالیان به چاقي –اثر بخشي درمان شناختي  36

33 
رفتاري گروهي و مواجهه درماني به تنهایي در اختالل  -مقایسه اثر بخشي درمان شناختي

 دو روش در کاهش سوگیري  اضطراب اجتماعي و تاثیر این
 دکترا،استاد مشاور

33 
کارآمدي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افكار خودکشي،افكار خودآیند منفي و 

 افسردگي در مبتالیان به اختالل افسردگي اساسي 
 دکترا،استاد مشاور

31 
در زنان روسپي    HIVرفتارهاي پرخطر و  ، راهبردهاي مقابله اي، بررسي اختالالت شخصیتي

 )طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه(و سوء مصرف کنندگان مواد 

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

 بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزیستي ذهني دانشجویان  21
، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

23 
ا در افراد مبتال به اختالل شخصیت هاي ناسازگار اولیه و ریشه هاي والدیني آنهمقایسه طرحواره

 اجتنابي، اختالل فوبي اجتماعي و گروه غیر بالیني

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

 رفتاري -بیني اضطراب اجتماعي دانشجویان بر اساس مولفه هاي شناختيتعیین مدل پیش 22
، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

21 
یري بالفاصله و تاخیر یافته با اضطراب فراشناختي و هاي فراشناختي قضاوت یادگرابطه مهارت

 هاي شخصیتي نظریه کلونینگرعامل

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

23 
مقایسه اثر بخشي درمان ترکیبي فراشناختي و فلووکسامین با درمان فراشناختي بر اختالل 

 اجباري –وسواسي 
 دکترا،استاد راهنما

22 
و درماني با درمان فراشناختي و دارو درماني در افراد مبتال به اختالل مقایسه اثر بخشي ترکیب دار

 استرس پس از سانحه
 استاد مشاور، راکتد

 دکترا،استاد مشاور کارآیي رواند درماني کوتاه مدت تنظیم کننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق 26

23 
درماني در بیماران بستري مبتال به اثر بخشي ترکیب درمان فعال سازي رفتاري گروهي و دارو 

 افسردگي 

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

23 
نگراني و ، اجباري دانشجویان بر اساس عوامل باورهاي فراشناختي _پیش بیني عالیم وسواسي

 طرحواره هاي ناکارآمد

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

21 
خوابي و یجاني در پیش بیني شدت بيبررسي نقش برخي از متغیرهاي شناختي فراشناختي و ه

 رفتارهاي ایمني مرتبط با آن در دانشجویان 

، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

 بررسي رابطه هوش معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس  11
، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

بتال به اختالل مقایسه اثربخشي درمان شناختي داگاس با درمان فراشناختي در درمان زنان م 13
 اضطراب فراگیر

 استادمشاور، دکترا

 مقایسه هوش هیجاني و هوش معنوي نوجوانان بزهكار و نوجوانان غیر بزهكار 12
، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

 کاري در دانشجویان بررسي برخي پیش بیني کننده هاي هیجاني،شناختي و فراشناختي اهمال 11
، کارشناسي ارشد

 ااستادراهنم

  رفتاري در بیماران مبتال به افسردگي اساسي –مقایسه اثر بخشي درمان فراشناختي با درمان شناختي  13



4 

 

12 
هوش ، هاي اجتماعي برکودکان دبستاني داراي مشكالت درون ریزاثر بخشي آموزش مهارت

 هاهاي اجتماعي و احساس کفایت اجتماعي آنمهارت، هیجاني
 دکترا،استاد راهنما

16 
مقایسه اثربخشي گروه درماني فراتشخیصي با گروه درماني شناختي در پیشگیري مشخص از 

 عالیم اضطراب و افسردگي 
 

13 
تعیین اثر بخشي و میزان رضایت از برنامه فرزند پروري مثبت در مادران کودکان مبتال به اختالل 

 بیش فعالي / کمبود توجهاضطراب جدایي و مقایسه آن با مادران کودکان مبتال به اختالل 
 

  هاي شناختي و طرحواره هاي هیجاني در پیش بیني نگراني مرضي دانشجویانبررسي نقش مولفه 13

11 
افسردگي و کیفیت زندگي در بیماران مبتال به ، بررسي رابطه بین راهبردهاي مقابله اي با اضطراب

 آسم

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

31 
ن افسردگي و مهارت در بازي شطرنج در اعضاي داراي درجه بین المللي بازي بررسي ارتباط میزا

 3131در فدراسیون شطرنج جمهوري اسالمي ایران در سال 
 استاد مشاوررزیدنتي،

33 
-عقالني درمانبا  (MBCT) آگاهيرفتاري مبتني بر ذهن-شناختي درماني اثربخشي مقایسه

 در دانشجویان ي و نگرانيبر اهمالكاري، کمالگرای (REBT) عاطفي
 دکترا،استاد راهنما

 دشواري در تنظیم هیجان و فراشناخت با نگراني  ، هاي بازدارنده و فعال ساز رفتاري رابطه سیستم 32
، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

 ( جنكPTSDشناخت تجربه رویاهاي جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ) 31
، دکارشناسي ارش

 استادمشاور

33 
مقایسه اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد،دارو درماني و ترکیب آنها در درمان اختالل 

 (OCDعملي ) –وسواس فكري 
 دکترا،استاد مشاور

32 
گرایي و راهبردهاي تنظیم هیجاني در پیش بیني شدت عالیم افسردگي و نقش ابعاد کمال

 اضطراب دانشجویان 
 

36 
اثربخشي درمان حساسیت زدایي با حرکات چشم و پردازش مجدد در تغییر عالئم بیماران  مقایسه

 مبتال به درد مزمن و اضطراب فراگیر 

کارشناسي ارشد،استاد 

 راهنما

33 
زگیهاي شخصیتي زنان مراجعه کننده به مرکز پزشكي بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با وی

   3113-12سال ، قانوني شهر تهران

، کارشناسي ارشد

 استادمشاور

33 
مقایسه اثر بخشي گروه درماني مبتني بر پذیرش و تعهد با گروه درماني شناختي در بیماران مبتال 

 به اختالل افسردگي اساسي 
 دکترا

  2هاي مقابله اي با تبعیت از درمان در بیماران دیابتي نوع رابطه ابعاد شخصیت و سبك 31
، کارشناسي ارشد

 استادراهنما

21 
مقایسه اثر بخشي گروه درماني فراتشخیصي با گروه درماني شناختي درکاهش عالئم اختالل 

 انطباق و افزایش شادکامي و بهبود کیفیت زندگي دانشجویان 
 دکترا،استاد مشاور

23 
خطر مقایسه اثربخشي گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با درمانهاي رایج درکاهش برخي عوامل 

 عود سوء مصرف مواد افیوني
 دکترا،استاد مشاور
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  :، بين المللي(، كشوريكسب جوايز آموزشي )دانشگاهي

 3133استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي ایران سال  -

  3116استاد نمونه دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان  -

 

  پژوهي آموزشيدانشهاي فعاليت

 محل عنوان رديف
 بكارگيري

 محل انتشار

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 ارزیابي دروني گروه روانشناسي بالیني

 

 

 

 

 ارزیابي برنامه  گروه روانشناسي بالیني

 

 

 

هاي سالمت روان شامل گروه ارزیابي برنامه کشوري

 ستاريروانپزشكي روانشناسي بالیني و روانپر

ریزي و طرح مصوب دفتر برنامه

توسعه آموزش دانشگاه و 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشكي
 

طرح پیشنهادي از طرف دفتر 

برنامه ریزي و توسعه آموزش 

 دانشگاه

 

طرح مصوب شوراي قطب 

 انستیتو روانپزشكي تهران

EDC 
 

 

 

 

 
EDC 
 

 

قطب روانپزشكي 

و روانشناسي 

 بالیني ایران

 

 مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي 

 وضعیت هویت نوجوانان تهرانيعنوان مقاله: .3

دوره ، سرابق( فصرلنامه اندیشره ورفترار    مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایرران  )  عنوان مجله و شماره مجله:

 ،تابستان 2،شماره 33

دکترر  ، دکتر محمود دژکرام ، دکتر بنفشه غرایي، دکتر محمد کاظم عاطف وحیدیت:اسامي نویسندگان به ترتیب اولو

 مهرداد محمدیان

 3133سال انتشار مجله:

 مقاله تحقیقي  نوع مقاله:

 

 عنوان مقاله:راهبردهاي مداراي نوجوانان تهراني در وضعیت هاي مختلف هویتي  .2

 31پنجم فشماره سال ، عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه رفاه اجتماعي

دکترر  ، دکتر محمود دژکام، دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر  بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 مهرداد محمدیان
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 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي

             

اجبراري و اخرتالل    –وسواسري   عنوان مقاله:مقایسه کارکرد اجرایي و شواهد عصب روانشناختي  در اخرتالل  .1

 اضطراب فراگیر

 ، زمستان 2،شماره3دوره ، عنوان مجله و شماره مجله:مجله علوم رفتاري

 ، دکتر بنفشه غرایيدکتر علیرضا مرادي، محمد موالیياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3136سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي  

 

 اختالالت رفتاري با هوش هیجاني در دانش آموزانعنوان مقاله: ارتباط   .3

 عنوان مجله و شماره مجله:مجله دانشگاه علوم پزشكي کرمان،

 سید داوود محمدي، دکتر بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3136سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي  

 

قرار گرفته  ن ترسیمي در کودکاني که مورد کودك آزاري جسميمقایسه نتایج آزمون هاي فرافكعنوان مقاله:   .2

 اند با کودکان عادي

 361-322(:1)1 ;بهار فصلنامه خانواده پژوهيعنوان مجله و شماره مجله:

دکترر  ، دکتر رخساره یكه  یزداندوست، صبا خدایاري فرد، دکترعلیرضا عابدیناسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 ،دکتر بنفشه غرایيریاريمه سیما پور شه

 3136سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

 عنوان مقاله:بستري و درمان  اجباري: نگاهي به قوانین بهداشت روان .6

 شماره بهار 33سال ، عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران )اندیشه و رفتار سابق( 

دکترر میرر   ، دکترر مرریم رسرولیان   ، دکتر جعفر عطاري مقدم، دکتر مهدي نصر اصفهانيبه ترتیب اولویت: اسامي نویسندگان

 دکتر بنفشه غرایي، دکتر الهام شیرازي، دکتر سید مهدي صمیمي اردستاني، دکتر سید مهدي صابري، فرهاد قلعه بندي

 3133سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي  
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 بررسي ارتباط مذهب دروني و بیروني و سالمت روان در شهر کاشان له:عنوان مقا .3

 تابستان  31سال سوم شماره ، عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبریز

 سعیده زنوزیان ، اشرف کبري دهقي، دکتر بنفشه غرایي، دکتر افشبن احمدونداسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3133تشار مجله:سال ان

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي           

 

اجباري و اخرتالل   -عنوان مقاله:بررسي حافظه سرگذشتي و شواهد عصب روانشناختي در اختالالت وسواسي .3

 اضطراب فراگیر

 ،پاییز 11( شماره پیاپي 1عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه تازه هاي علوم شناختي،سال دهم )شماره 

 ، دکتر بنفشه غرایيدکتر علیرضا مرادي، محمد موالیيویسندگان به ترتیب اولویت:اسامي ن

 3133سال انتشار مجله:

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي      

 

 عنوان مقاله:ارتباط سبك هاي  مقابله اي و هوش هیجاني در دانش آموزان .1

، سرال چهراردهم  ، )اندیشه و رفترار سرابق(   عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران

 تابستان   2شماره 

 سید داوود محمدي، دکتر بنفشه غرایي، سید اسماعیل ترابي اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي 

 

 ه جرح یا فوت(اي شدید )منجر بکیفیت خواب رانندگان مسئوول  تصادفات جادهعنوان مقاله: .31

 سال  2،شماره 6دوره ، عنوان مجله و شماره مجله:نشریه تحقیقات علوم رفتاري

دکتر ، دکتر کاوه علوي،دکتر میر فرهاد قلعه بندي، دکتر سید مهدي حسن زادهاسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 بنفشه غرایي، دکتر زهرا یداللهي و سرهنگ دوم عباس صادقي کیا

 3133ر مجله:سال انتشا

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

رفتراري گروهري و مواجهره درمراني در اخرتالل اضرطراب        -عنوان مقاله: مقایسه اثر بخشي درمران شرناختي   .33

 اجتماعي 

 پاییز 32سال چهارم شماره ، پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبریز –عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه علمي 
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دکتر رخساره یزداندوست، دکتر بنفشه غرایري، دکترر   ، اولویت:دکتر حسین داداش زاده اسامي نویسندگان به ترتیب

 علي اصغر اصغر نژاد

 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي               

 

 عملكرد حافظه سرگذشتي در بیماران دچار اختالل شخصیت مرزيعنوان مقاله: .32

 سال  33شماره پیاپي ، (3سال یازدهم)شماره ، هاي علوم شناختيعنوان مجله و شماره مجله: تازه 

 دکتر بنفشه غرایي، اشرف اکبري دهقي، دکتر علي اصغر اصغر نژاد فریداسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

( برراي بیمراران   MBCTمبتني بر ذهن آگاهي ) بررسي مقدماتي کارآیي راهنماي شناخت درمانيعنوان مقاله:  .31

 افسرده با افكار خودکشي : گزارش موردي

 سال اول شماره اول بهار ، عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه روان شناسي بالیني

دکتر بنفشره غرایري،   ، رخساره یكه یزدان دوست، مریم حناساب زاده اصفهانياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 اصغر اصغر نژاد فرید علي 

 3133سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

 اثربخشي درمان حل مساله در کاهش شدت افسردگي دانشجویانعنوان مقاله:  .33

   23-23(:3) 13: زمستان مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبریزعنوان مجله و شماره مجله:

علري اصرغر   دکترر   رخسراره یكره یرزدان دوسرت     دکتر  ,ین لطفي نیاحسدکتر اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 میرتقي گروسي فرشي دکتر بنفشه غرایي، دکتر   فرید اصغرنژاد

 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي   

 

 عنوان مقاله: اثربخشي آموزش حل مساله در تغییر  راهبردهاي مقابله اي دانشجویان .32

 زمستان ، 21سال پنجم،شماره ، مجله:فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبریز عنوان مجله و شماره

 دوستسعیده زنوزیان، دکتر بنفشه غرایي، دکتر رخساره یكه یزداناسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3131سال انتشار مجله:
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 نوع مقاله: مقاله تحقیقي                     

 

عاطفي و جسماني افسرردگي  ، بر ذهن آگاهي برکدام یك از عالیم شناختيشناخت درماني مبتني عنوان مقاله:  .36

 تاثیر بیشتر دارد؟

 231-233( :62پیاپي 1) 36، عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي ایران )اندیشه و رفتار ( پاییز 

دکتر علي اصغر ، ه یكه یزدان دوستدکتر رخسار، مریم حناساب زاده اصفهانياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 اصغر نژاد فرید، دکتر بنفشه غرایي

 3131سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

 رفتاري-هاي شناختيعنوان مقاله: الگوي پیش بیني هراس اجتماعي در دانشجویان بر اساس مولفه .33

   شماره یك بهار 36ي ایران ) اندیشه و رفتار سابق( سال عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالین

 دکتر الدن فتي،دکتر بنفشه غرایي، فرزهرا طاهرياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: 

 3131سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

سازو کارهاي  زیر ساز عنوان مقاله: اضطراب فراشناختي و قضاوت یادگیري آني و تاخیر یافته : در جستجوي  .33

 اضطراب ساز در نظریه ولز

، عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران ) اندیشره و رفترار سرابق( سرال شرانزدهم     

 ، زمستان، شماره چهار

 دکتر بنفشه غرایي، امین اسداله پور،دکتر الدن فتياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3131مجله:  سال انتشار

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي      

 

 عنوان مقاله: اثر بخشي رفتار درماني شناختي در درمان مبتالیان به چاقي  .31

، عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران ) اندیشه و رفترار سرابق( )سرال شرانزدهم    

 ،تابستان(2شماره 

دکتر بنفشه غرایي، دکتر الدن فتري و دکترر سرید ضریاء     ، دکتر خیر اهلل صادقياولویت:اسامي نویسندگان به ترتیب  

 الدین مظهري

 3131سال انتشار مجله:
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 نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

 

درمان با فلووکسامین و درمران ترکیبري برر بهبرود باورهراي      ، عنوان مقاله: مقایسه اثربخشي درمان فراشناختي .21

 اجباري –ذهني بیماران مبتال به اختالل وسواسي فراشناختي و پریشاني 

 61-36، 3شماره 32دوره  ;زمستان  تازه هاي علوم شناختيعنوان مجله و شماره مجله:

 دکتر محمد کاظم عاطف وحید، دکتر بنفشه غرایي، دکتر حسین شاره اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3131سال انتشار مجله: 

 یقي       نوع مقاله: مقاله تحق

 

فراشناختي و هیجاني در ، پیش بیني رفتارهاي ایمني مرتبط با بي خوابي برپایه مولفه هاي شناختيعنوان مقاله: .23

 دانشجویان

، قطب علمي روانشناسي اسرترس ، عنوان مجله و شماره مجله:پژوهش در سالمت روانشناختي دانشگاه تربیت معلم

 ابستان بهار و ت، شماره اول و دوم، دوره چهارم

دکترر  ، دکتر بنفشه غرایي، دکتر علي اصغر اصرغرنژادفرید ، وندهدي دوس علياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 میر فرهاد قلعه بندي

 3131سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

 

 هاي رویارویي در زنان روسپيهاي شخصیتي و  شیوهعنوان مقاله: اختالل .22

و شماره مجله: مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران ) اندیشه و رفتار سابق(،سال هفدهم،شماره  عنوان مجله

 ، بهار، یك

 دکتر بنفشه غرایي، دکتر پروین افسر کازروني، سارا انصارياسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3111سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

 خت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در مورد بیماران افسرده خودکشي گراعنوان مقاله: شنا .21

 (32بهار )پیاپي ، عنوان مجله و شماره مجله:مجله علوم رفتاري،دوره پنجم،شماره اول

دکتر علي اصرغر اصرغر   ، زاده، دکتر رخساره یزدان دوستمریم حناساباسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر 

 نفشه غرایينژاد فرید،دکتر ب

 3111سال انتشار مجله:
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      نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

 

مندي مراجعان و کارکنان زیرپوشش برنامه ادغام خدمات بهداشت روان آگاهي، نگرش و رضایتعنوان مقاله:  .23

 سال اخیر ایران 21هاي مند بررسي: مرور نظامPHCدر 

 (2) 2، شماره 33 نشناسي بالیني ایران ) اندیشه و رفتار سابق(سالعنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روا

دکترر جعفرر   ، دکترر بنفشره غرایري   ، دکتر سید وحید شریعت، نغمه منصروري اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 موقربوالهري، دکتر رضا یوسفي نورایي، دکتر آفرین رحیمي

 3111سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله:  متا آنالیز 

 

مقایسه درمان فراشرناختي، فلووکسرامین و درمران ترکیبري در بهبرود راهبردهراي کنتررل فكرر و         عنوان مقاله:  .22

 اجباري -هاي توقف در اختالل وسواسينشانه

 (3) 1، شماره 33جلد ، مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایرانعنوان مجله و شماره مجله:

 وحیددکتر محمدکاظم عاطف، دکتر بنفشه غرایي، تر حسین شارهدکاسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 3111سال انتشار مجله: 

           نوع مقاله: مقاله تحقیقي                 

 

 از تررس  و تعبیرر  سوگیري میزان بر مواجهه درماني و گروهي رفتاري – شناختي درمان عنوان مقاله: اثربخشي .26

 اجتماعي اضطراب اختالل در منفي ارزیابي

 31-23، 3113بهار ،1 شماره  هجدهم، سال ایران، بالیني روانشناسي و مجله روانپزشكيعنوان مجله و شماره مجله:

 دکترر  غرایري،  بنفشه دکتر یزداندوست، رخساره دکتر، زاده داداش حسین دکتراسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 فرید اصغرنژاد اصغر علي

 3113سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي   

 

در  اعضراي داراي درجره برین المللري برازي      شرطرنج  ارتباط میزان افسردگي و مهارت در بررسيعنوان مقاله: . 23

 3131ایران در سال  جمهوري اسالمي رنجشط فدراسیون

 مهر   ، 311  شماره، 31 دوره، رازي پزشكي علوم عنوان مجله و شماره مجله: مجله

غرایري، سرمیه    دکتر روح اهلل صدیق، دکتر سید وحیرد شرریعت، دکترر بنفشره    اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 آذرنیك

http://rjms.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-1340&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://rjms.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-1340&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 3113سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي      

 

 شناخت  بر فرایندهاي تنظیم هیجان  درماني عنوان مقاله: مقایسه اثربخشي گروه درماني فراتشخیصي و گروه. 23

 ،پاییز 1شماره ، ،سال نوزدهمعنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران

 دکتر بنفشه غرایي، ابوالفضل محمدي، دکتر بهروز بیرشكاسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:دکتر 

 3112سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

  

 ماهه  1اي گروه درماني فراتشخیصي در کاهش عالئم اضطراب و افسردگي : پیگیري عنوان مقاله: تاثیر مقایسه .21

 3112، تابستان 3شماره ، 36، دوره 13، عنوان مجله و شماره مجله:پژوهشهاي روانشناختي

 دکتر بهروز بیرشك، دکتر بنفشه غرایي، اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر ابوالفضل محمدي

 3112سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي 

 

عنوان مقاله: بررسي نقش متغیرهاي هیجاني و شناختي در پیش بیني اهمال کاري رفتاري و تصمیم گیرري در   .11

 انشجویان د

  3112پاییز ، 1شماره ، سال نوزدهم، عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران

 اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:مصلح میرزایي، دکتر بنفشه غرایي، دکتر بهروز بیرشك 

 3112سال انتشار مجله:

        نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

     

 1-هاي روانسنجي پرسشنامه بالیني چند محوري میلون گيژویوان مقاله: عن .13

 21وهشهاي نوین روانشناختي،سال هشتم شماره عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه پز

 بنفشه غرایي، علي دالور، اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:مریم چگیني

 3112سال انتشار مجله:بهار 

 ي نوع مقاله: مقاله تحقیق

 

عنوان مقاله: ارزشیابي دروني کیفیت برنامه هاي گروه روانشناسي بالیني دانشگاه علوم پزشكي تهران : بررسي  .12

 وضعیت موجود تنگناها و جهت گیري ها از دیدگاه دانشجویان و اساتید 



13 

 

  26شماره ، 33دوره ، عنوان مجله و شماره مجله:تحقیقات علوم رفتاري

مهررداد کراظم   ، مهستي حق شناس، بنفشه غرایي، بهروز بیرشك، یب اولویت:مجتبي حبیبياسامي نویسندگان به ترت

 زاده عطوفي . محمد شمس 

 3112سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

 

 –بالیني و پرسش نامه  شخصریتي  چنرد وجهري مینره سروتا      ، کارآیي بالیني مقیاسهاي اعتباريعنوان مقاله:    .11

 (: مقایسه نیم رخ رواني در گروه بالیني و هنجار و تعیین نمره برش    MMPI-A)نوجواني 

  133-113( زمستان صفحه 3)32سال ، عنوان مجله و شماره مجله:اصول بهداشت رواني

 احمد عاشوري ، بنفشه غرایي، اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:مجتبي حبیبي

 3112سال انتشار مجله:بهار 

 ه: مقاله تحقیقي نوع مقال

 

 عنوان مقاله: تعیین اولویتهاي سالمت روان کشور   .13

 عنوان مجله و شماره مجله:روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران 

، حسرن رفیعري   ، معصومه امین اسماعیلي، میترا حفراظي ، اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:  افرین رحیمي موقر

علي فرهودیان، علي اکبر نجاتي صفا، نغمه ، نیلوفر مهدوي هزاوه، احمد حاجبي، ونداد شریفي، سید وحید شریعت

، آمنره فرروزان  ، منصوري، بنفشه غرایي، جعفر بوالهري، محمدرضا محمدي، جواد محمودي قرایي، مریم رسرولیان 

علري  ، وزیریران محمد باقز صابري زفزقندي، علیرضا نوروزي، فیروزه جعفري، مهرداد کاظم زاده عطروفي، مهدیره   

 اسما عاقبتي ، طیبه دهباشي زاده، اسدي

 3113سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقیقي     

 

 فراشناخت و هیجاني تنظیم در دشواري رفتار، بازداري و ساز فعال هاي سیستم بین ارتباط بررسي عنوان مقاله : .12

 نگراني با

 دوم، شرماره  سروم،  رفتاري  سرال  و شناختي علوم هاي ژوهشپ پژوهشي -علمي عنوان مجله و شماره مجله:مجله

 زمستان و پاییز ،(5 ) پیاپي

 لواساني، فتحعلي فهیمه، غرایي)نویسنده مسول( بنفشه محمدلو، سلطان اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: سپیده

  گوهري رضا محمود

 3112:سال انتشار مجله
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 نوع مقاله:مقاله تحقیقي

 بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با برخي تعیین کننده هاي اجتماعي ساختاري سالمت زنان عنوان مقاله :  .16

 (311-313)  333عنوان مجله و شماره مجله:مجله دانشگاه علوم پزشكي مازنداران،دوره بیست و چهارم شماره 

 نفشه غرایي،عباس مهران مریم حیدري،حمید رضا دانش پرور،ب، اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت: لیال لمیني

 3111سال انتشار مجله:

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي

 

 و یعملي فكر وسواس اختالل به مبتال بیماران در فكري نشخوارهاي و شناختي خطاهاي مقایسه عنوان مقاله : .13

 اجتماعي فوبي

 مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران  عنوان مجله و شماره مجله:

 طارمیان فرهاد، فراني رمضاني عباس، غرایي بنفشه* موسوي، الناز سیده ان به ترتیب اولویت:اسامي نویسندگ

 3116سال انتشار مجله :بهار 

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي
 

 نوجوانان در افسردگي شدت با هویتي کهاي سب و شده ك ادرا فرزندپروري ابعاد بین ارتباط .13

 اسرماء  فریرد،  اصغرنژاد یاصغر عل، غرایي بنفشه* فر، زاده ب سهرا امین اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 عاقبتي

 : مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران  عنوان مجله و شماره مجله

 3112زمستان  ز :سال انتشار مجله

 نوع مقاله:مقاله تحقیقي

 

 بان خارجي( مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )ز
1. Title: A Household study on the prevalence of substance Misuse in Tehran:The need for other 
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Authors: Eftekhar Ardebili.M, Salehi.M, Banafsheh Gharraee, Daneshamuz.B, Nassr.M, 

Ghalebandi.M.F, 
Year of publication:2006.  

original Article  
 
2. Title: Medical students and mental health by SCL-90-R 
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Year of publication:Augest2007 

original Article  
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Year of publication:2014 
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 كتابها

واحد تبلیغرات و گرافیرك جمعیرت سرینماگران      ،مجموعه کتابهاي ارزشیابي درمان سوء مصرف موادترجمه   .3

 3131،یشروپ

 تحقیقرات  مرکرز  تالیف پیش نویس قانون بهداشت روان در ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشركي  .2

 3132، تهران روانپزشكي انستیتو روان بهداشت

 3133، نشر قطره،ها و راهبردهانظریه –تالیف بحران هویت و مهارتهاي مقابله اي  .1

ایرران،   در متحرد  ملرل  سازمان ایدز مشترك برنامه دفتر نپزشكانروا براي ایدز تالیف متن آموزشي روانپزشكي .3

 3133درمان، و بهداشت وزارت واگیر هاي بیماري مدیریت مرکز

، دانشرگاه علروم پزشركي و    رفتاري چاقي)راهنماي علمي براي متخصصران برالیني(   –ترجمه درمان شناختي  .2

 3133خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه معونت تحقیقات و فناوري،

 3111،هویت و معنویت مروري برنظریه هاي روانشناختي با تاکید بر هویت معنويتالیف  .6

 3113، ، ارجمندعوامل خطر ساز در گستره زندگي، شناسي روانيهاي آسیبترجمه زمینه  .3

  3111، ، ارجمندرفتاري–راهنماي درمان اهمالكاري رویكرد شناختي ترجمه  .3
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تالل وسواسي جبري به انضمام راهنماي عملي درمان فراشرناختي برراي   ( اخMCTدرمان فراشناختي )ترجمه  .1

 31، یر ماه م بیماران،

 3113ترجمه کتاب تكنیكهاي شناختي رفتاري )براي افسردگي و اختالالت اضطرابي( انتشارات ابن سینا   .31

 3116بن سینا عملي انتشارات ا –پروتوکل درمان مبتني بر پذیرش و تعهد براي اختالل وسواس فكري تالیف  .33
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