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, » «مطالعـه ی كیفـی تعریـف توانمنـدی هـای منشـی نوجوانـان در جامعـه ی ایرانـی, مظاهـری تهرانـی. م, پناغـی. ل, شـهیدی. ش, جبـاری.◂م
.1398 ,80-64: صفحـات,13  نسـخه,فصلنامـه پژوهـش در سلامت روان شـناختی
 بازخوانـی بخشـودگی خیانـت زناشـویی از منظر فلسـفه/  «نقـد, فریـدزاده. ر, پناغـی. ل,ی تهرانـی
  مظاهـر. م, موتابـی. ف, شـهیدی. ش, خزائـی.◂م
.1398 ,195-181: صفحـات,15  نسـخه, خانـواده پژوهی, »(هـم سـخنی) مارتیـن بوبـر
 مذهبـی در بیمـاران مبتلا بـه مولتیپـل اسـكلروزیس/ «الگـوی معنـوی, نجاتـی. و, پناغـی. ل,ی تهرانـی
  مظاهـر. م, شـهیدی. ش, عبدخدائـی.◂ز
.1397 ,307-287: صفحـات,22  نسـخه, روانشناسـی, » مطالعـه كیفـی: )MS(
 «اثربخشـی آمـوزش روانشناسـی وحدت مداربر سلامت روانی مـادران كودكان, یوسـفی. ن, شـهیدی. ش, زاده محمـدی. ع, نصیـری هانیـس.◂غ
.1397 ,16-1: صفحـات,7  نسـخه, رویش روانشناسـی, »دارای اختلاالت طیـف در خودماندگی
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◂ز .عبدخدائـی ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـری تهرانـی ,ل .پناغـی ,و .نجاتـی« ,راه كارهـای روانشـناختی رویارویـی بـا بیمـاری در مبتالیـان بـه مولتیپـل
اسـكلروزیس ( )MSبررسـی پدیدارشناسـانه»  ,روان شناسـی سلامت ,نسـخه  ,6صفحـات.1396 ,30-7:
◂ز .عبدخدائـی ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـری تهرانـی ,ل .پناغـی ,و .نجاتـی« ,راه كارهـای روانشـناختی رویارویـی بـا بیمـاری در مبتالیـان بـه مولتیپـل
اسـكلروزیس بررسـی پدیـدار شناسـانه»  ,روانشناسـی سلامت ,نسـخه  ,24صفحـات.1396 ,30-7:
◂ف .مؤمنـی ,ش .شـهیدی ,ف .موتابـی ,م .حیـدری« ,مقایسـه اثربخشـی درمـان شـناختی رفتـاری گروهـی و درمـان شـناختی مبتنـی بـر ذهـن
آگاهـی بـر متغیرهـای میانجـی اختلال اضطـراب فراگیـر»  ,پژوهـش هـای كاربـردی روانشـناختی ,نسـخه  ,8صفحـات.1396 ,66-49:
◂و .نجاتـی ,س .كمـری ,ش .شـهیدی« ,شـناخت مثبـت نگـر ارتبـاط بیـن صفـات ارجاعـی مثبـت و منفـی بـه خـود و مثبـت نگـری»  ,پژوهـش در
سلامت روانشـناختی ,نسـخه  ,11صفحـات.1396 ,18-1:
◂س .ضیائـی ,ف .زرانـی ,ف .موتابـی ,ح .كارشـكی ,ش .شـهیدی« ,ویژگـی هـای روان سـنجی پرسشـنامه پـردازش پـس از رویـداد در جمعیـت
دانشـجویی»  ,فصلنامـه انـدازه گیـری تربیتـی ,نسـخه  ,2صفحـات.1395 ,163-135:
ی تهرانی ,م .حیدری« ,مقایسه مشكالت بین فردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگه های
◂خ .زال پور ,ش .شهیدی ,ف .زرانی ,م .مظاهر 
خودشیفتگی بیمارگون خودبزرگ بین ،اسیب پذیر و افراد فاقد این رگه ها»  ,مطالعات روانشناسی بالینی ,نسخه  ,6صفحات.1395 ,84-67:
ی تهرانـی ,ل .پناغـی ,و .نجاتـی« ,روابط خانوادگی در بیمـاران مبتال به مولتیپل اسـكلروزیس یك مطالعه
◂ز .عبدخدائـی ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـر 
پدیدار شـناختی»  ,خانواده پژوهی ,نسـخه  ,12صفحات.1395 ,459-437:
ی تهرانـی ,ل .پناغـی ,و .نجاتـی« ,روابـط خانوادگـی در مبتالیـان بـه مولتیپـل اسـكلروزیس یـك مطالعـه
◂ز .عبدخدائـی ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـر 
پدیـدار شـناختی»  ,خانـواده پژوهـی ,نسـخه  ,47صفحـات.1395 ,181-113:
◂س .ضیائـی ,ف .زرانـی ,ف .موتابـی ,ح .كارشـكی ,ش .شـهیدی« ,ویژگـی هـای روان سـنجی نسـخه فارسـی پرسـش نامـه رفتارهـای اجتماعـی
انتظـاری»  ,تحقیقـات علـوم رفتـاری ,نسـخه  ,14صفحـات.1395 ,11-1:
ی تهرانـی ,م .حیـدری« ,همدلـی و نحـوه تنظیـم هیجـان شـناختی در انـواع خودشـیفتگی»  ,پایش,
◂خ .زال پـور ,ش .شـهیدی ,ف .زرانـی ,م .مظاهـر 
صفحـات.1394 ,247-239:
ی تهرانی ,س .فردوسـی ,ش .نوحه سـرا ,ش .شـهیدی« ,مشـكالت تغذیه شـیزخواران به روایت مادر و مقایسـه سـبك غذا
◂ر .نصیرزاده ,م .مظاهر 
دادن مادرانه»  ,مجله دانشـگاه علوم پزشـكی ایران ,نسـخه  ,23صفحات.1394 ,93-81:
◂س .ایمانـی ,س .عطـاری ,ش .شـهیدی ,و .صادقـی فیروزآبـادی ,م .خانبانـی ,ن .زمانی« ,مقایسـه هـوش هیجانی بین جانبـازان مبتال و غیرمبتال
بـه اختلال اسـترس پس از سـانحه»  ,طب جانباز ,نسـخه  ,7صفحـات.1394 ,224-217:
◂ش .شـهیدی ,و .نجاتـی ,س .كمـری سـنقرآبادی« ,شـخصیت ایرانی شـواهدی از تفـاوت های فرهنگـی ویژگی های شـخصیتی»  ,تحقیقات علوم
رفتاری ,نسـخه  ,13صفحات.1394 ,531-525:
◂غ .نصیـری هانیـس ,ع .زاده محمـدی ,ش .شـهیدی« ,اثـر بخشـی مداخلـه روان شناسـی وحـدت مـدار بـر تنیدگـی و رابطـه مادر-كـودك مـادران
كـودكان در خـود مانـده»  ,فصلنامـه روان شناسـی كاربـردی ,نسـخه  ,9صفحـات.1394 ,40-23:
◂ف .مومنـی ,ش .شـهیدی ,ف .موتابـی ,م .حیـدری« ,نقـش تشـخیصی نقـص در تنظیـم هیجانی ،ذهن آگاهـی و خود دوسـت داری در زنان مبتال
بـه اختلال اضطـراب فراگیـر و زنان عـادی»  ,فصلنامه پژوهش های نوین روانشـناختی ,نسـخه  ,9صفحـات.1393 ,172-147:
◂م .جبـاری ,ش .شـهیدی ,ف .موتابـی« ,اثربخشـی مداخلـه مثبـت نگـر گروهـی دركاهـش نشـانه هـای افسـردگی و اضطـراب و افزایـش میـزان
رضایـت از زندگـی دختـران نوجـوان»  ,روانپزشـكی و روانشناسـی بالینـی ایـران ,نسـخه  ,20صفحـات.1393 ,296-287:
◂م .شـریفیان ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی ,ض .سـعیدی« ,تاثیـر تدریـس حامـی خـود مختـاری بـر خالقیـت كـودكان پیـس دبسـتانی»  ,تـازه های
علـوم شـناختی ,نسـخه  ,16صفحـات.1393 ,69-60:
ی تهرانـی ,ج .فتـح آبـادی ,س .رحیمـی نـژاد ,م .خانبانـی« ,اثربخشـی برنـام مداخلـه ای ایمـن سـازی روانـی
◂ا .شـكری ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـر 
دانشـجویان در برابـر تجـارب هیجانـی منفـی بـر اسـاس الگـوی پیشـگیری پنسـیلوانیا»  ,مطالعـات انـدازه گیـری و ارزشـیابی آموزشـی ,نسـخه ,7
صفحـات.1393 ,193-165:
ی تهرانـی ,ج .فتـح آبـادی ,س .رحیمـی نـژاد ,م .خانجانـی« ,اثربخشـی برنامـه مداخلـه ای ایمـن سـازی روانـی
◂ا .شـكری ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـر 
دانشـجویان در برابـر تجربـه هـای هیجانـی منفی بر اسـاس الگوی پیشـگیری پنسـیلوانیا»  ,مطالعات اندازه گیری و ارزشـیابی آموزشـی ,نسـخه ,4
صفحـات.1393 ,190-165:
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ی تهرانـی ,س .فردوسـی ,ش .نوحـه سـرا ,ش .شـهیدی« ,مقایسـه تنیدگی والدینی و دلبسـتگی مادر به شـیرخواران دارا و
◂ر .نصیـرزاده ,م .مظاهـر 
فاقـد مشـكالت تغذیه ای»  ,پایش ,نسـخه  ,13صفحـات.1393 ,300-293:
◂س .فـرج نیـا ,س .حسـینیان ,ش .شـهیدی ,م .صادقـی« ,تهیـه و ارزیابیویژگـی هـای روان سـنجی مقیـاس عملكـرد جنسـی زناشـویی»  ,مشـاوره
كاربـردی ,نسـخه  ,4صفحـات.1393 ,102-85:
◂م .جبـاری ,ش .شـهیدی ,ف .موتابـی« ,اثـر بخشـی مداخلـه مثبـت نگـر گروهـی در كاهـش نگـرش هـای ناكارآمـد و افزایـش میـزان شـادكامی در
دختـران نوجـوان»  ,فصلنامـه روان شناسـی بالینـی ,نسـخه  ,6صفحـات.1393 ,74-65:
◂م .خانجانـی ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی ,ا .شـكری« ,سـاختار عاملـی و ویژگـی هـای روان سـنجی سـیاهه روان درمانگـری مثبـت نگـر» ,
صفحـات.1393 ,86-69:
ی تهرانی ,ا .شـكری« ,سـاختار عاملی و ویژگی های روان سـجی فرم كوتاه  18سـوالی مقیاس
◂م .خانجانی ,ش .شـهیدی ,ج .فتح آبادی ,م .مظاهر 
بهزیسـتی روان شـناختی ریف در دانشـجویان دختر و پسـر»  ,اندیشـه و رفتار در روان شناسـی بالینی ,نسخه  ,8صفحات.1393 ,36-27:
ی تهرانـی ,ا .شـكری« ,سـاختار عاملـی و ویژگـی هـای روان سـنجی فـرم كوتـاه ( 18سـوالی)
◂م .خانجانـی ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی ,م .مظاهـر 
مقیـاس بهزیسـتی روان شـناختی ریـف در دانشـجویان دختـر و پسـر»  ,اندیشـه و رفتـار در روان شناسـی بالینـی ,صفحـات.1393 ,36-27:
ی تهرانـی ,ا .شـكری« ,سـاختار عاملـی و ویژگـی های روانسـنجی سـیاهه روان درمانی مثبت
◂م .خانجانـی ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی ,م .مظاهـر 
نگر»  ,نسـخه  ,1صفحـات.1393 ,96-86:
◂ن .جـان نثـاری ,ش .شـهیدی ,ع .خادمـی ,س .ایمانـی ,م .گنجویـان...« ,مقایسـه نگرانـی درباره تصویر بدنـی و عزت نفس بیـن نوجوانان مبتال به
اسـكولیوز بـدون بریـس ،تحـت درمان بریس و نوجوانان عادی , ».روانشناسـی معاصر ,نسـخه  ,9صفحـات.1393 ,28-17:
◂و .نجاتـی ,ش .شـهیدی ,ا .شـیری ,م .خوشـحالی پنـاه ابرقویـی« ,مقایسـه حافظـه صریـح و ضمنـی كـودكان با اختلال نقص توجـه -بیش فعالی
و همتایـان عـادی»  ,پژوهش در علوم توانبخشـی ,نسـخه  ,10صفحـات.1393 ,138-131:
◂و .نجاتی ,ش .شـهیدی ,ا .شـیری ,م .خوشـحالی پناه« ,مقایسـه حافظه صریح و ضمنی كودكان با اختالل كم توجهی -بیش فعالی و همتایان
عادی»  ,پژوهش در علوم توانبخشی-دانشـگاه علوم پزشـكی و و خدمات بهداشـتی درمانی اصفهان ,نسـخه  ,10صفحات.1393 ,8-1:
◂و .نجاتـی ,ش .شـهیدی ,ب .برزگـر« ,تاثیـر فیلتـر فركانسـی اطالعـات بـر جلـب توجـه كاربسـت یافته-هـای علـوم اعصـاب شـناختی در آمـوزش
الكترونیكـی»  ,راهبردهـای آمـوزش در علـوم پزشـكی ,نسـخه  ,7صفحـات.1393 ,166-161:
◂س .برجعلـی لـو ,ش .شـهیدی ,ا .امامـی« ,مراقبـت تجـارب روزانـه و بهزیسـتی معنوی در پرسـتاران بیمارسـتان های شـهر تهران»  ,روان شناسـی
و دین ,نسـخه  ,6صفحـات.1392 ,132-119:
◂ع .حامـدی ,ش .شـهیدی ,ع .خادمـی« ,اثربخشـی ذهـن آگاهـی و مشـاوره كاهش آسـیب بر پیشـگیری از عود مجـدد»  ,فصلنامـه اعتیاد پژوهی,
نسـخه  ,7صفحات.1392 ,118-101:
◂ف .مومنـی ,ش .شـهیدی ,ف .موتابـی ,م .حیـدری« ,ویژگـی هـای روانسـنجی نسـخه فارسـی مقیـاس خـود شـفقت ورزی»  ,روانشناسـی معاصر,
نسـخه  ,8صفحـات.1392 ,40-27:
◂م .شـریفیان ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی ,ض .سـعیدی« ,تاثیـر تدریـس حمایـت كننـده خودمختـاری بـر مهـارت هـای ظریـف حركتـی كـودكان
پیـش دبسـتانی»  ,مجلـه ایرانـی روانشناسـی كـودك و نوجـوان ,نسـخه  ,1صفحـات.1392 ,36-22:
◂ب .عباسـی ,م .كیمیاگـر ,ش .شـهیدی ,م .محمـد شـیرازی ,خ .صـادق نیت ,م .پیاب ,م .هدایتی ,ب .رشـیدخانی ,ن .كریمـی« ,اثر دریافت مكمل
منیزیـم در بهبـود سلامت روانـی سـالمندان مبتلا به بی خوابـی كارآزمایی بالینی تصادفی دوسـو كـور»  ,روانپزشـكی و روانشناسـی بالینی ایران,
نسـخه  ,19صفحات.1392 ,19-9:
◂س .بابائـی ,ش .شـهیدی ,م .حیـدری ,ع .عابدینـی ,ف .باقریـان« ,پویـش شناسـی روانـی خود در دانشـجویان ایرانـی و آمریكایـی»  ,فصلنامه روان
شناسـی كاربردی ,نسـخه  ,7صفحـات.1392 ,54-39:
◂ف .طاعتـی ,ا .شـكری ,ش .شـهیدی« ,نقـش واسـطه ای خوشـبینی در رابطـه بیـن تجـارب تحصیلـی اسـترس زا و واكنـش بـه ایـن تجـارب» ,
روانشناسـی معاصـر ,نسـخه  ,8صفحـات.1392 ,90-73:
◂ز .فخـری ,ع .دانـش ,ش .شـهیدی ,ع .سـلیمی نیـا« ,كیفیـت نظـام ارزشـی و باورهـای خودكارآمـدی در فرزنـدان دارای پـدر جانبـاز و غیـر جانبـاز» ,
نسـخه  ,6صفحـات.1391 ,42-25:
◂ .62و .نجاتـی ,ش .شـهیدی ,ق .ملكـی ,م .درویشـی لـرد« ,همبسـته هـای شـناختی امیـد شـواهدی از آزمـون هـای عصـب روان شـناختی»  ,تـازه
هـای علـوم شـناختی ,نسـخه  ,14صفحـات.1391 ,38-29:
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اشـباع اكسـیزن خون»  ,فصلنامه دانشـگاه علوم پزشـكی جهرم ,نسـخه  ,9صفحات.1390 ,32-27:
◂م .فـرخ نیـا ,ش .شـهیدی ,ج .فتـح آبـادی« ,بررسـی تاثیـر مداخلات شـناختی در كاهـش شـدت درد پریشـانی و بهبـود كیفیـت زندگـی موقعیتـی
كـودكان مبتلا بـه سـرطان»  ,فصلنامـه روان شناسـی بالینـی ,صفحـات.1390 ,42-35:
◂م .دوسـتكام ,س .پورحیـدری ,م .حیـدری ,ش .شـهیدی« ,القـای خلـق بـا اسـتفاده از چهره هـای هیجانی زیر آسـتانه ای»  ,فصلنامه روان شناسـی
كاربردی ,نسـخه  ,4صفحـات.1389 ,19-7:
◂ی .محمدیـان ,ش .شـهیدی ,ع .زاده محمـدی ,ب .مهكـی« ,اثـر شـعردرمانی گروهـی بـر كاهـش نشـانه هـای افسـردگی در دانشـجویان»  ,مجلـه
علمـی دانشـگاه علـوم پزشـكی ایلام ,نسـخه  ,18صفحـات.1389 ,16-9:
◂م .جعفـری ,ش .شـهیدیComparring locus of control assetiveness and general health among yong drug dependent« ,
 , »patients in iranمجلـه روانپزشـكی و روانشناسـی بالینـی ایـران (عنـوان قبلـی اندیشـه و رفتـار) ,نسـخه .1388 ,5
◂م .جعفـری ,ش .شـهیدی ,ع .عابدیـن« ,مقایسـه اثـر بخشـی درمـان هـای فـرا نظـری و شـناختی  -رفتاری بـر بهبود خـودكار پرهیز در نوجوانان پسـر
وابسـته بـه مـواد»  ,تحقیقات علـوم رفتاری ,نسـخه .1388 ,7
◂م .جعفـری ,ش .شـهیدی ,ع .عابدیـن« ,مقایسـه اثـر بخشـی درمان های فرانظری و شـناختیی -رفتاری بـر بهبود خودكار آمدی پرهیـز در نوجوانان
پسـر وابسـته به مواد»  ,تحقیقات علوم رفتاری ,نسـخه .1388 ,7
◂ر .كرامتـی مقـدم ,ش .شـهیدی ,ش .مرتضـوی« ,بررسـی رابطـه وابسـتگی بـه اینترنـت بـا نظـام ارزشـی دانشـجویان كارشناسـی ارشـد»  ,مجلـه
روانشناسـی  -انجمـن روانشناسـی ایـران ,نسـخه  ,11صفحـات.1386 ,425-414:
◂پ .آزمـوده زنجانـی ,ش .شـهیدی ,ع .دانـش« ,رابطـه بیـن جهتگیـری مذهبـی بـا سرسـختی و شـادكامی در دانشـجویان»  ,پژوهـش هـای نویـن
روانشـناختی ,نسـخه  ,11صفحـات.1386 ,75-60:
◂ش .شهیدی ,ن .جان نثاری« ,اثرات آموزش بر نگرش دانشجویان نسبت به سالمندان»  ,نسخه  ,7صفحات.1382 ,92-78:

◂م .نـوری ,م .مینـاكاری ,ج .صـدر السـادات ,ش .شـهیدی ,م .حیـدری« ,بررسـی سلامت روانـی زنـان سرپرسـت خانـوار , ».مجلـه توانبخشـی نویـن,
نسـخه  ,4صفحـات.1382 ,44-37:
◂م .خداپناهـی ,ف .باعـزت ,م .حیـدری ,ش .شـهیدی« ,بررسـی نقـش راهبردهـای شـناختی و انگیزشـی در پیشـرفت تحصیلـی و كاهش مشـكالت
روان شناسـی دانشـجویان رشـته هـای علوم انسـانی دانشـگاه شـهید بهشـتی»  ,مجلـه روانشناسـی  -انجمن روانشناسـی ایـران.1379 ,
◂و .نجاتـی ,ز .عبدخدائـی ,ش .شـهیدی ,م .مظاهـری تهرانـی ,ل .پناغـی« ,راه كارهـای روانشـناختی رویارویـی بـا بیمـاری در مبتالیـان بـه مولتیپـل
اسـكلروزیس (ام اس) بررسـی پدیدارشناسـانه»  ,روانشناسـی سلامت.
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