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 به نام خدا

 

 

  

 مشخصات عضو هيئت علمي : 

   غرایينام خانوادگي : 

           بنفشه  نام : 

  13/6/3131تاریخ تولد:   

 شيراز  محل تولد:
 وضعيت تاهل : متاهل

 رتبه دانشگاهی : دانشیار
 سال 24سنوات کار : 

 

 سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاریخ اخذ مدرك : 

 
 ليمدرك تحصي ردیف

 )ليسانس...( 

 تاریخ اخذ مدرك تحصيلي محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصيلي
 كشور شهر

3 
2 
1 

 

 كارشناسي
 كارشناسي ارشد
 دكتراي تخصصي

 

 روانشناسي باليني
 روانشناسي باليني
 روانشناسي باليني

 

 دانشگاه شيراز
 دانشگاه علوم پزشكي ایران 
 دانشگاه علوم پزشكي ایران

 شيراز
 تهران 
 تهران

 ایران
 ایران
 ایران

3161 
3132 
3132 
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 سرپرستي پایان نامه ها     

 عنوان پایان نامه ردیف
مقطع تحصيلي وسمت در  

 پایان نامه

3 
 

 3133-33مقایسه ضریب هوشي دانش آموزان مدارس تيز هوشان و نمونه مقطع راهنمایي در سالهاي 
 استادمشاوردكتراي عمومي ،

 

2 
 

 عزت نفس و اختالالت رفتاري كودكان عادي و خيابانيمقایسه 
كارشناسي ارشد 

 استادمشاور،

 

1 
 

 هنجار یابي و بررسي ساختار عاملي پرسشنامه  روانشناختي كاليفرنيا در ميان دانشجویان دانشگاههاي شهر تهران

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

3 
 

 اند با كودكان عادي ني كه مورد كودك آزاري جسمي قرار گرفتهمقایسه نتایج آزمونهاي فرافكن ترسيمي در كودكا

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

5 
تاثير درمان فعال سازي رفتاري گروهي در كاهش عالئم افسردگي دانشجویان و اثر این درمان بر سبك اسنادي و نگرش 

 ناكار آمد

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 



 

3 

 

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

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

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

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

3 
-22جنسي(در دانشجویان پزشكي ار، الكل، موادمخدر، رابطهبررسي رابطه بين وضعيتهاي هویتي با رفتارهاي پرخطر )سيگ

 3131-33ساله مجرد دانشگاه تهران در سال  22
 دكتراي عمومي ،استاد مشاور

 اي و هوش هيجاني در دانش آموزان مقطع راهنمایي شهر تهران ارتباط اختالالت رفتاري ،راهبردهاي مقابله 1

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 هيجاني كودكان دبستاني شهرستان شهركرد–ریابي پرسشنامه توانایي و مشكالت و همه گير شناسي اختالالت رفتاري هنجا 31

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

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

 

32 

يين اثر بخشي درمان حسایت زدایي حركات چشم و پردازش مجدد بر روي  كاهش عالئم اضطراب و افسردگي یك تع
 خاطره آسيب زا در نوجوانان

 طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 



 

4 

 

31 
 اضطراب و افسردگي دانشجویاناثربخشي آموزش روش حل مساله بر تغيير نمره سبك هویت ، مهارتهاي مقابله اي ، 

 طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه

كارشناسي ارشد 
 اهنمار،استاد

 

 مقایسه عملكرد حافظه رویدادي در بيماران مبتال به اختالل شخصيت مرزي با گروه غير بيمار  33

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 در بيماران رواني شهر تهران  1-ري ميلون تعيين هنجار و ساختار عاملي پرسشنامه باليني چند محو 32

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 راهنمااستاددكترا ، رفتاري در درمان مبتالیان به چاقي –اثر بخشي درمان شناختي  36

33 
دو  رفتاري گروهي و مواجهه درماني به تنهایي در اختالل اضطراب اجتماعي و تاثير این -مقایسه اثر بخشي درمان شناختي

 روش در كاهش سوگيري 
 دكترا،استاد مشاور

33 
كارآمدي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر افكار خودكشي،افكار خودآیند منفي و افسردگي در مبتالیان به اختالل 

 افسردگي اساسي 
 دكترا،استاد مشاور

31 
 در زنان روسپي و سوء مصرف كنندگان مواد    HIVبررسي اختالالت شخصيتي ، راهبردهاي مقابله اي ،  رفتارهاي پرخطر و 

 )طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه(

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 



 

5 

 

 بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزیستي ذهني دانشجویان  21

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

23 
ا در افراد مبتال به اختالل شخصيت اجتنابي، اختالل فوبي هاي ناسازگار اوليه و ریشه هاي والدیني آنهمقایسه طرحواره

 اجتماعي و گروه غير باليني

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 رفتاري -بيني اضطراب اجتماعي دانشجویان بر اساس مولفه هاي شناختيتعيين مدل پيش 22

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

21 
هاي شخصيتي نظریه يري بالفاصله و تاخير یافته با اضطراب فراشناختي و عاملهاي فراشناختي قضاوت یادگرابطه مهارت

 كلونينگر

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 دكترا،استاد راهنما اجباري –مقایسه اثر بخشي درمان تركيبي فراشناختي و فلووكسامين با درمان فراشناختي بر اختالل وسواسي  23

 را ،استاد مشاوركتد و درماني با درمان فراشناختي و دارو درماني در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحهمقایسه اثر بخشي تركيب دار 22

 دكترا،استاد مشاور كارآیي رواند درماني كوتاه مدت تنظيم كننده اضطراب در بهبود نشانگان ضربه عشق 26



 

6 

 

 درماني در بيماران بستري مبتال به افسردگي اثر بخشي تركيب درمان فعال سازي رفتاري گروهي و دارو  23

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

 اجباري دانشجویان بر اساس عوامل باورهاي فراشناختي ،نگراني و طرحواره هاي ناكارآمد _پيش بيني عالیم وسواسي 23

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

21 
خوابي و رفتارهاي ایمني مرتبط با آن يجاني در پيش بيني شدت بيبررسي نقش برخي از متغيرهاي شناختي فراشناختي و ه

 در دانشجویان 

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 

 بررسي رابطه هوش معنوي و راهبردهاي مقابله با استرس  11

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

 بتال به اختالل اضطراب فراگيرمقایسه اثربخشي درمان شناختي داگاس با درمان فراشناختي در درمان زنان م 13
 استادمشاوردكترا ،

 

 مقایسه هوش هيجاني و هوش معنوي نوجوانان بزهكار و نوجوانان غير بزهكار 12
كارشناسي ارشد 

 استادمشاور،

 كاري در دانشجویان بررسي برخي پيش بيني كننده هاي هيجاني،شناختي و فراشناختي اهمال 11

كارشناسي ارشد 
 ا،استادراهنم

 



 

7 

 

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

12 
هاي اجتماعي و هاي اجتماعي بركودكان دبستاني داراي مشكالت درون ریز ، هوش هيجاني ،مهارتاثر بخشي آموزش مهارت

 هااحساس كفایت اجتماعي آن
 دكترا،استاد راهنما

  مقایسه اثربخشي گروه درماني فراتشخيصي با گروه درماني شناختي در پيشگيري مشخص از عالیم اضطراب و افسردگي  16

13 
تعيين اثر بخشي و ميزان رضایت از برنامه فرزند پروري مثبت در مادران كودكان مبتال به اختالل اضطراب جدایي و مقایسه 

 بيش فعالي / كمبود توجهآن با مادران كودكان مبتال به اختالل 
 

  هاي شناختي و طرحواره هاي هيجاني در پيش بيني نگراني مرضي دانشجویانبررسي نقش مولفه 13

 بررسي رابطه بين راهبردهاي مقابله اي با اضطراب ،افسردگي و كيفيت زندگي در بيماران مبتال به آسم 11

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

31 
ن افسردگي و مهارت در بازي شطرنج در اعضاي داراي درجه بين المللي بازي در فدراسيون شطرنج بررسي ارتباط ميزا

 3131جمهوري اسالمي ایران در سال 
 استاد مشاوررزیدنتي،

33 
بر اهمالكاري،  (REBT) عاطفي-عقالني درمانبا  (MBCT) آگاهيرفتاري مبتني بر ذهن-شناختي درماني اثربخشي مقایسه

 در دانشجویان ي و نگرانيكمالگرای
 دكترا،استاد راهنما

 رابطه سيستمهاي بازدارنده و فعال ساز رفتاري  ، دشواري در تنظيم هيجان و فراشناخت با نگراني   32
كارشناسي ارشد 

 ،استادراهنما



 

8 

 

 

 ( جنكPTSDشناخت تجربه رویاهاي جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه ) 31
د كارشناسي ارش

 استادمشاور،

33 
عملي  –مقایسه اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد،دارو درماني و تركيب آنها در درمان اختالل وسواس فكري 

(OCD) 
 دكترا،استاد مشاور

32 
 

 گرایي و راهبردهاي تنظيم هيجاني در پيش بيني شدت عالیم افسردگي و اضطراب دانشجویان نقش ابعاد كمال
 

36 
اثربخشي درمان حساسيت زدایي با حركات چشم و پردازش مجدد در تغيير عالئم بيماران مبتال به درد مزمن و  مقایسه

 اضطراب فراگير 
كارشناسي ارشد،استاد 

 راهنما 

33 
زگيهاي شخصيتي زنان مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهر تهران ،سال بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با وی

12-3113   

كارشناسي ارشد 
 استادمشاور،

 

33 
مقایسه اثر بخشي گروه درماني مبتني بر پذیرش و تعهد با گروه درماني شناختي در بيماران مبتال به اختالل افسردگي 

 اساسي 
 دكترا

  2هاي مقابله اي با تبعيت از درمان در بيماران دیابتي نوع رابطه ابعاد شخصيت و سبك 31

كارشناسي ارشد 
 ،استادراهنما

 



 

9 

 

21 
مقایسه اثر بخشي گروه درماني فراتشخيصي با گروه درماني شناختي دركاهش عالئم اختالل انطباق و افزایش شادكامي و 

 بهبود كيفيت زندگي دانشجویان 
 دكترا،استاد مشاور

23 
خطر عود سوء مصرف مواد مقایسه اثربخشي گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با درمانهاي رایج دركاهش برخي عوامل 

 افيوني
 دكترا،استاد مشاور

                         

  :كسب جوایز آموزشي )دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي(  

   

3133استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي ایران سال         
3116استاد نمونه دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان    
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  دانش پژوهي آموزشيفعاليتهاي 

 

 محل عنوان ردیف

 بكارگيري

 محل انتشار

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
1 
 

 ارزیابي دروني گروه روانشناسي باليني
 
 
 
 

 ارزیابي برنامه  گروه روانشناسي باليني
 
 
 

ارزیابي برنامه كشوري  گروه هاي سالمت روان شامل روانپزشكي روانشناسي باليني و 
 ستاريروانپر

طرح مصوب دفتر برنامه ریزي و توسعه 
آموزش دانشگاه و وزارت بهداشت 

 درمان و آموزش پزشكي
  

طرح پيشنهادي از طرف دفتر برنامه 
 ریزي و توسعه آموزش دانشگاه

 
 
 

طرح مصوب شوراي قطب انستيتو 
 روانپزشكي تهران

EDC 
 
 
 
 

EDC 
 
 
 

قطب روانپزشكي 
و روانشناسیییییي 

 باليني ایران
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 مقاالت در نشریات معتبر داخلي به زبان فارسي 

 

 

 وضعيت هویت نوجوانان تهرانيعنوان مقاله: .3
 ،تابستان 2،شماره 33سابق( ،دوره فصلنامه اندیشه ورفتار مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران  ) عنوان مجله و شماره مجله:

 دكتر بنفشه غرایي، دكتر محمد كاظم عاطف وحيد ، دكتر محمود دژكام ،دكتر مهرداد محمدیانیت:اسامي نویسندگان به ترتيب اولو
 3133سال انتشار مجله:

 مقاله تحقيقي  نوع مقاله:
 

 عنوان مقاله:راهبردهاي مداراي نوجوانان تهراني در وضعيت هاي مختلف هویتي  .2
 31پنجم فشماره عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال 

 دكتر  بنفشه غرایي ،دكتر محمد كاظم عاطف وحيد ، دكتر محمود دژكام ،دكتر مهرداد محمدیاناسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي
             

 اجباري و اختالل اضطراب فراگير –وسواسي  عنوان مقاله:مقایسه كاركرد اجرایي و شواهد عصب روانشناختي  در اختالل .1
 ، زمستان 2،شماره3عنوان مجله و شماره مجله:مجله علوم رفتاري ،دوره 

 ، دكتر بنفشه غرایيمحمد موالیي ، دكتر عليرضا مرادياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3136سال انتشار مجله: 
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 نوع مقاله:مقاله تحقيقي  
 

 اختالالت رفتاري با هوش هيجاني در دانش آموزانعنوان مقاله: ارتباط   .3
 عنوان مجله و شماره مجله:مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان،

 سيد داوود محمدي، دكتر بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3136سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي  
 

 قرار گرفته اند با كودكان عادي ن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك آزاري جسميمقایسه نتایج آزمون هاي فرافكعنوان مقاله:   .2
 361-322(:1)1 ;بهار فصلنامه خانواده پژوهيعنوان مجله و شماره مجله:

 ،دكتر بنفشه غرایيریاريصبا خدایاري فرد، دكترعليرضا عابدین ، دكتر رخساره یكه  یزداندوست ، دكتر مه سيما پور شهاسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3136سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
 

 عنوان مقاله:بستري و درمان  اجباري: نگاهي به قوانين بهداشت روان .6
 شماره بهار 33عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران )اندیشه و رفتار سابق(  ، سال 

دكتر مهدي نصر اصفهاني ،دكتر جعفر عطاري مقدم ، دكتر مریم رسوليان ، دكتر مير فرهاد قلعه بندي ، دكتر سيد مهدي صابري به ترتيب اولویت: اسامي نویسندگان
 ، دكتر سيد مهدي صميمي اردستاني ، دكتر بنفشه غرایي، دكتر الهام شيرازي

 3133سال انتشار مجله:
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي  

 
 بررسي ارتباط مذهب دروني و بيروني و سالمت روان در شهر كاشان له:عنوان مقا .3
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 تابستان  31عنوان مجله و شماره مجله: فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبریز ،سال سوم شماره 
 اشرف كبري دهقي ، سعيده زنوزیان دكتر بنفشه غرایي، دكتر افشبن احمدوند ، اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3133تشار مجله:سال ان
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي           

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

 ،پایيز 11( شماره پياپي 1عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه تازه هاي علوم شناختي،سال دهم )شماره 
 ، دكتر بنفشه غرایيمحمد موالیي ، دكتر عليرضا مراديویسندگان به ترتيب اولویت:اسامي ن

 3133سال انتشار مجله:
 نوع مقاله:مقاله تحقيقي      

 
 

 عنوان مقاله:ارتباط سبك هاي  مقابله اي و هوش هيجاني در دانش آموزان .1
 تابستان   2)اندیشه و رفتار سابق( ،سال چهاردهم ،شماره  عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران

 سيد داوود محمدي، دكتر بنفشه غرایي، سيد اسماعيل ترابي اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله:مقاله تحقيقي 
 

 ه جرح یا فوت(اي شدید )منجر بكيفيت خواب رانندگان مسئوول  تصادفات جادهعنوان مقاله: .31
 سال  2،شماره 6عنوان مجله و شماره مجله:نشریه تحقيقات علوم رفتاري ،دوره 

دكتر سيد مهدي حسن زاده ،دكتر كاوه علوي،دكتر مير فرهاد قلعه بندي ، دكتر بنفشه غرایي، دكتر زهرا یداللهي و سرهنگ دوم اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: 
 عباس صادقي كيا
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 3133ر مجله:سال انتشا
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 

 
 رفتاري گروهي و مواجهه درماني در اختالل اضطراب اجتماعي  -عنوان مقاله: مقایسه اثر بخشي درمان شناختي .33

 پایيز 32پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبریز ،سال چهارم شماره  –عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه علمي 
 اولویت:دكتر حسين داداش زاده ،دكتر رخساره یزداندوست، دكتر بنفشه غرایي، دكتر علي اصغر اصغر نژاد اسامي نویسندگان به ترتيب

 3133سال انتشار مجله: 
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي               

 
 
 

 عملكرد حافظه سرگذشتي در بيماران دچار اختالل شخصيت مرزيعنوان مقاله: .32
 سال  33( ،شماره پياپي 3هاي علوم شناختي ،سال یازدهم)شماره عنوان مجله و شماره مجله: تازه 

 اشرف اكبري دهقي، دكتر علي اصغر اصغر نژاد فرید ،دكتر بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
 

 ( براي بيماران افسرده با افكار خودكشي : گزارش مورديMBCTمبتني بر ذهن آگاهي ) بررسي مقدماتي كارآیي راهنماي شناخت درمانيعنوان مقاله:  .31
 عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه روان شناسي باليني ،سال اول شماره اول بهار 

 اصغر اصغر نژاد فرید مریم حناساب زاده اصفهاني ،رخساره یكه یزدان دوست ، دكتر بنفشه غرایي، علي اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3133سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
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 اثربخشي درمان حل مساله در كاهش شدت افسردگي دانشجویانعنوان مقاله:  .33

   23-23(:3) 13: زمستان مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبریزعنوان مجله و شماره مجله:
ميرتقي دكتر بنفشه غرایي، دكتر  ,فرید علي اصغر اصغرنژاددكتر  رخساره یكه یزدان دوست,دكتر  ,ين لطفي نياحسدكتر اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 گروسي فرشي 
 3133سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي   
 

 عنوان مقاله: اثربخشي آموزش حل مساله در تغيير  راهبردهاي مقابله اي دانشجویان .32
 ،زمستان  21مجله:فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبریز ،سال پنجم،شماره  عنوان مجله و شماره

 دوستسعيده زنوزیان، دكتر بنفشه غرایي، دكتر رخساره یكه یزداناسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3131سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي                    
 

 بر ذهن آگاهي بركدام یك از عالیم شناختي ،عاطفي و جسماني افسردگي تاثير بيشتر دارد؟شناخت درماني مبتني عنوان مقاله:  .36
 231-233( :62پياپي 1) 36عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي ایران )اندیشه و رفتار ( پایيز  ،

 ه یكه یزدان دوست ، دكتر علي اصغر اصغر نژاد فرید، دكتر بنفشه غرایيمریم حناساب زاده اصفهاني ،دكتر رخساراسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3131سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
 

 رفتاري-هاي شناختيعنوان مقاله: الگوي پيش بيني 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 بالين
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 فر ،دكتر الدن فتي،دكتر بنفشه غرایيزهرا طاهرياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: 
 3131سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
 

 سازو كارهاي  زیر ساز اضطراب ساز در نظریه ولزعنوان مقاله: اضطراب فراشناختي و قضاوت یادگيري آني و تاخير یافته : در جستجوي  .33
 عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران ) اندیشه و رفتار سابق( سال شانزدهم ،شماره چهار ،زمستان ،

 امين اسداله پور،دكتر الدن فتي ،دكتر بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3131مجله:  سال انتشار

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي      
 

 عنوان مقاله: اثر بخشي رفتار درماني شناختي در درمان مبتالیان به چاقي  .31
 ،تابستان(2عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران ) اندیشه و رفتار سابق( )سال شانزدهم ،شماره 

 دكتر خير اهلل صادقي ،دكتر بنفشه غرایي، دكتر الدن فتي و دكتر سيد ضياء الدین مظهرياولویت:اسامي نویسندگان به ترتيب  
 3131سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي     
 

ذهني بيماران مبتال به عنوان مقاله: مقایسه اثربخشي درمان فراشناختي ،درمان با فلووكسامين و درمان تركيبي بر بهبود باورهاي فراشناختي و پریشاني  .21
 اجباري –اختالل وسواسي 

 61-36، 3شماره 32دوره  ;زمستان  تازه هاي علوم شناختيعنوان مجله و شماره مجله:
 دكتر حسين شاره  ،دكتر بنفشه غرایي،  دكتر محمد كاظم عاطف وحيداسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3131سال انتشار مجله: 
 يقي       نوع مقاله: مقاله تحق
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 پيش بيني رفتارهاي ایمني مرتبط با بي خوابي برپایه مولفه هاي شناختي ،فراشناختي و هيجاني در دانشجویانعنوان مقاله: .23

 ابستان بهار و تعنوان مجله و شماره مجله:پژوهش در سالمت روانشناختي دانشگاه تربيت معلم ،قطب علمي روانشناسي استرس ،دوره چهارم ،شماره اول و دوم ،
 وند ، دكتر بنفشه غرایي، دكتر علي اصغر اصغرنژادفرید ،دكتر مير فرهاد قلعه بنديهدي دوس علياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3131سال انتشار مجله:
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي     

 
 هاي رویارویي در زنان روسپيهاي شخصيتي و  شيوهعنوان مقاله: اختالل .22

 و شماره مجله: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران ) اندیشه و رفتار سابق(،سال هفدهم،شماره یك ،بهار ، عنوان مجله
 سارا انصاري ،دكتر بنفشه غرایي، دكتر پروین افسر كازرونياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3111سال انتشار مجله: 
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 

 
 خت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در مورد بيماران افسرده خودكشي گراعنوان مقاله: شنا .21

 (32عنوان مجله و شماره مجله:مجله علوم رفتاري،دوره پنجم،شماره اول ،بهار )پياپي 
 نفشه غرایيزاده، دكتر رخساره یزدان دوست ،دكتر علي اصغر اصغر نژاد فرید،دكتر بمریم حناساباسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: دكتر 

 3111سال انتشار مجله:
      نوع مقاله: مقاله تحقيقي     

 
سال  21هاي مند بررسي: مرور نظامPHCمندي مراجعان و كاركنان زیرپوشش برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در آگاهي، نگرش و رضایتعنوان مقاله:  .23

 اخير ایران
 (2) 2، شماره 33 نشناسي باليني ایران ) اندیشه و رفتار سابق(سالعنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روا
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دكتر جعفر بوالهري، دكتر رضا یوسفي نورایي، دكتر آفرین  دكتر بنفشه غرایي، دكتر سيد وحيد شریعت، نغمه منصوري ،اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 موقررحيمي

 3111سال انتشار مجله: 
 نوع مقاله:  متا آناليز 

 
 اجباري -هاي توقف در اختالل وسواسيمقایسه درمان فراشناختي، فلووكسامين و درمان تركيبي در بهبود راهبردهاي كنترل فكر و نشانهعنوان مقاله:  .22

 (3) 1، شماره 33جلد ، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران عنوان مجله و شماره مجله:
 وحيددكتر محمدكاظم عاطفدكتر بنفشه غرایي ،تر حسين شاره ، دكاسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3111سال انتشار مجله: 
          نوع مقاله: مقاله تحقيقي                 

 
 اجتماعي اضطراب اختالل در منفي ارزیابي از ترس و تعبير سوگيري ميزان بر مواجهه درماني و گروهي رفتاري – شناختي درمان عنوان مقاله: اثربخشي .26

 31-23، 3113بهار ،1 شماره  هجدهم، سال ایران، باليني روانشناسي و مجله روانپزشكيعنوان مجله و شماره مجله:
 فرید اصغرنژاد اصغر علي دكتر غرایي، بنفشه دكتر یزداندوست، رخساره دكتر زاده ، داداش حسين دكتراسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

 3113سال انتشار مجله: 
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي   

 
ایران در سال  جمهوري اسالمي رنجشط در فدراسيون اعضاي داراي درجه بين المللي بازي شطرنج ارتباط ميزان افسردگي و مهارت در بررسيعنوان مقاله: . 23

3131 
 مهر    ، 311  شماره ، 31 رازي ، دوره پزشكي علوم عنوان مجله و شماره مجله: مجله

 غرایي، سميه آذرنيك دكتر روح اهلل صدیق، دكتر سيد وحيد شریعت، دكتر بنفشهاسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:
 3113سال انتشار مجله: 

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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 نوع مقاله: مقاله تحقيقي      
 

 شناخت  بر فرایندهاي تنظيم هيجان  درماني عنوان مقاله: مقایسه اثربخشي گروه درماني فراتشخيصي و گروه .21
 ،پایيز 1،سال نوزدهم ،شماره عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران

 ابوالفضل محمدي، دكتر بهروز بيرشك ،دكتر بنفشه غرایياسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:دكتر 
 3112سال انتشار مجله: 

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
  

 ماهه  1اي گروه درماني فراتشخيصي در كاهش عالئم اضطراب و افسردگي : پيگيري عنوان مقاله: تاثير مقایسه .11
 3112، تابستان 3،شماره  36، دوره 13عنوان مجله و شماره مجله:پژوهشهاي روانشناختي ، 

 اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: دكتر ابوالفضل محمدي ، دكتر بهروز بيرشك، دكتر بنفشه غرایي
 3112سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي 
 

 انشجویان عنوان مقاله: بررسي نقش متغيرهاي هيجاني و شناختي در پيش بيني اهمال كاري رفتاري و تصميم گيري در د .13
  3112،پایيز  1عنوان مجله و شماره مجله:مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران ، سال نوزدهم ،شماره 
 اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:مصلح ميرزایي، دكتر بنفشه غرایي، دكتر بهروز بيرشك 

 3112سال انتشار مجله:
        نوع مقاله: مقاله تحقيقي     

 
     

 1-هاي روانسنجي پرسشنامه باليني چند محوري ميلون گيژویوان مقاله: عن .12
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 21وهشهاي نوین روانشناختي،سال هشتم شماره عنوان مجله و شماره مجله:فصلنامه پز
 اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:مریم چگيني ،علي دالور ،بنفشه غرایي

 3112سال انتشار مجله:بهار 
 ي نوع مقاله: مقاله تحقيق

 
گيري ها از  عنوان مقاله: ارزشيابي دروني كيفيت برنامه هاي گروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران : بررسي وضعيت موجود تنگناها و جهت .11

 دیدگاه دانشجویان و اساتيد 
  26، شماره  33عنوان مجله و شماره مجله:تحقيقات علوم رفتاري ، دوره 

 يب اولویت:مجتبي حبيبي ،بنفشه غرایي، بهروز بيرشك ، مهستي حق شناس ، مهرداد كاظم زاده عطوفي . محمد شمس اسامي نویسندگان به ترت
 3112سال انتشار مجله:

 نوع مقاله: مقاله تحقيقي     
 

(: مقایسه نيم رخ رواني در   MMPI-A)نوجواني  –كارآیي باليني مقياسهاي اعتباري ،باليني و پرسش نامه  شخصيتي  چند وجهي مينه سوتا عنوان مقاله:    .13
 گروه باليني و هنجار و تعيين نمره برش  

  133-113( زمستان صفحه 3)32عنوان مجله و شماره مجله:اصول بهداشت رواني ، سال 
 اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:مجتبي حبيبي ، بنفشه غرایي ، احمد عاشوري 

 3112سال انتشار مجله:بهار 
 ه: مقاله تحقيقي نوع مقال

 
 عنوان مقاله: تعيين اولویتهاي سالمت روان كشور   .12

 عنوان مجله و شماره مجله:روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران 
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احمد حاجبي ،  ریفي، اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:  افرین رحيمي موقر،  معصومه امين اسماعيلي، ميترا حفاظي ،  حسن رفيعي ،سيد وحيد شریعت،  ونداد ش
یي، مریم رسوليان ، نيلوفر مهدوي هزاوه ، علي فرهودیان، علي اكبر نجاتي صفا، نغمه منصوري، بنفشه غرایي، جعفر بوالهري، محمدرضا محمدي، جواد محمودي قرا

وزیریان ،علي اسدي ، طيبه دهباشي زاده ، اسما آمنه فروزان ، محمد باقز صابري زفزقندي، عليرضا نوروزي، فيروزه جعفري، مهرداد كاظم زاده عطوفي، مهدیه 
 عاقبتي 

 3113سال انتشار مجله:
 نوع مقاله: مقاله تحقيقي     

 نگراني با فراشناخت و هيجاني تنظيم در دشواري رفتار، بازداري و ساز فعال هاي سيستم بين ارتباط بررسي عنوان مقاله : .16
 زمستان و پایيز ،(5 ) پياپي دوم، شماره سوم، رفتاري  سال و شناختي علوم هاي ژوهشپ پژوهشي -علمي عنوان مجله و شماره مجله:مجله

  گوهري رضا محمود لواساني، فتحعلي ،فهيمه غرایي)نویسنده مسول( بنفشه محمدلو، سلطان اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: سپيده
 3112:سال انتشار مجله

 نوع مقاله:مقاله تحقيقي
 بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با برخي تعيين كننده هاي اجتماعي ساختاري سالمت زنان  عنوان مقاله :  .13

 (311-313)  333عنوان مجله و شماره مجله:مجله دانشگاه علوم پزشكي مازنداران،دوره بيست و چهارم شماره 
 نفشه غرایي،عباس مهران اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت: ليال لميني ،مریم حيدري،حميد رضا دانش پرور،ب

 3111سال انتشار مجله:
 نوع مقاله:مقاله تحقيقي

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

 اجتماعي فوبي
 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران  عنوان مجله و شماره مجله:

 طارميان فرهاد ، فراني رمضاني عباس ، غرایي بنفشه* موسوي، الناز سيده ان به ترتيب اولویت:اسامي نویسندگ
 3116سال انتشار مجله :بهار 

 نوع مقاله:مقاله تحقيقي
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 نوجوانان در افسردگي شدت با هویتي كهاي سب و شده ك ادرا فرزندپروري ابعاد بين ارتباط .11

 عاقبتي اسماء فرید، اصغرنژاد یاصغر عل ، غرایي بنفشه* فر، زاده ب سهرا امين اسامي نویسندگان به ترتيب اولویت:

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

 3112زمستان  ز :سال انتشار مجله

 نوع مقاله:مقاله تحقيقي
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